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নড়াইলের প্রসিদ্ধ উকীল 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবতী 
বি, এল 
প্রিয়বরেযু-_ 

আপনি একদা! যে প্রহলাদের অভিনয় দেখে অতি 
আহলাদের সঙ্গে আমাকে একখানি পদক 
প্রদান করেছিলেন, আজ আপনার সেই বড় 
আহ্লাদের প্রহলাদ পরমাহলাদে আপনারই 
করে সমপ্পিত হল। | 

জ্ীঅঘোরচন্স্র 



ভ্রিভঞ্গি 

পুরাণ-কল্প-পাদপের একটি মাত্র কিশলয় আহরণ করিয়! 
এই নাট্যগ্রন্থ বিরচিত হুইল । ভরসা এই যে, ইহার প্রধান 

প্রতিপাগ্ঠ বিষয় হরিভক্তি--হরিনাম ; সুতরাং এই নাটক 

যেভাবেই রচিত হউক না কেন, মন্দ হইলেও মধুরত্ে 
বঞ্চিত হইবে ন!। 

এখানে আর এক বিয়ে কিঞ্চিদীলোচনার প্ররোজন 

মনে করিতেছি | ধাভাদিগের সনির্ধন্ধ প্ররোচনায় এই নাটা 

গ্রাবদ্ধের রচনা, সেই বৈকুগ সঙ্গীত-সমীজের নাট্যামোদী 

সভ্যবৃন্দ ইনার অভিনর্ানুষ্ঠানে যে পারিপাটা, কৃতিত 

কলাকুশলতা ও ভাব-নৈপুণ্যের প্রকুষ্ট পরিচর প্রদর্শন করিয়া 

আপনাদের গৌরবের সহিত ইহারও গৌরব-বুদ্ধি করিয়াছেন, 

তন্নিদশনে তাহাদিগকে সশিস্সাধুবাদ প্রদান করিয়! স্দীর 

চিত্ত-প্রীশস্ত্য লাভ করিলাম | 

বিজয়া-দশমী ূ 1 ্স্থকার 
২১শে আশ্বিন 9 



নাট্যোলিখিত ব্যজিন্গপ 
কষ ত্রঙ্গা! নৃসিংহ! ইন্দ্র অগ্রি। পবন! বরুণ। 

দেব। প্রুরুষকার | নারদ | 

পুরুষ | 
হিরণ্যকশিপু কঃ নে দৈতারাজ! 

হা 

 নুহ্থাদ 2০ পর এ পুক্রগণ 
সংহাদ 
'প্রহলাদ ৪কও ৮৬৭ গর কনিষ্ঠ পুর | 
স্ববানু রর ভন এ ভ্রাতুজ্পুক্র | 
দূষণ রঃ ০০৭ এ সেনাপতি । টা রি ***. জনৈক রাজভক্ত | 
বটকাচাধা | হরর রা রঃ ৮ শিক্ষকদ্বয় ! 

ঘণ্টাকর্ণ ৬৪৬ কত হাদের সহচর | 
নাগননাল--বনমালী-_বাধ-বালক-_ছদ্মবেশীকুষ্ক । মন্তরা, উন্মাদ, নগরপাল, প্রতিতারী, ঘাতক, লগ্ড, ভও, প্রহরিদ্বয়, সিদ্ধগণ, দৈ-তাবালকগণ, ভীল-দস্াগণ, সৈনাগণ, ইতাদি-- 

স্ত্রী। 
শ্রীরাধা। ভক্তি! মহাঁশক্তি | 
করাধু ০ ***. হিরণ্যকশিপুর পত্বী। 
ভান্ুমতী  *** *** হিরণ্যাক্ষের বিধবা । 
শোভা প্র +০৮ 7 এঁ কন্তা ৷ 

বড়-বৌ ৯০৪ -" বটুকাচার্ধ্যেরস্ত্রী। বেদিনী রর রী ছদ্মবেশিনী লক্গমী 
গোলে কৰাসিনীগণ, খর্গবানিনীগণ, অগ্সরাগণ প্রভৃতি 



. নান্বী 
তব কর কমলবরে নখম্ভুত শৃঙ্গম্ 

দলিতহিরণাকশিপুতমুভূক্গম্ 

কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ 
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গসক্রাদ-চন্িভ্জ 

প্রস্তীবন। 

গোলোকবা 

রাখমঞ্চোপরি বিনোদবেশে রাঁধা ও কৃষ্ণ মিলিতভাঁবে দাগ্ায়মান। এক- 

পার্থ গোলোক-রাখালগণ, অন্ত পার্থে গোলৌক-সহচরীগণ দণ্ডায়মান । 

রাখালগণ ও অহচরীগণ গাহিতেছিল । 

সকলে | 

গান | 

আমাদের নিতাধামে নিতালীল। নিতুই নৃতন ভাবে । 

তাব-তরঙ্গে ভান্ছে রঙ্গে ষে ভাবে যে ভাবে ॥ 

র।খালগণ ।__ আমাদের নবীন কিশোর-নবান ন।গর 

চির নবান বেশে, 

সহচরীগণ 1-- আমাদের নবীন কিশের+-_রসিকা। নাগরী 

বনিক নগর পাশে ; 

সকলে ।_- যেন নবীন নীরদে জড়িত নতড়িত ভাফিছে খেলিছে ভাবে | 

রাখালগণ ।_- নিতার!সে নিত্যরসে রস-রাস-বিহারী, 

সহচরীগণ ।__ সরসে হুরসে মুহাসিনী হাসে রাই রাঁসেশ্বরী ; 

সকলে ।-_ হেরে, গোলোকে পুলকে যুগল মিলনে 

হও গো বিভোর ভবে ॥ 



হ প্রহলাদ-চজ্িত্র 
৯... স্্াাশা্ী্

পিীিটীটী 

রাধা! বল দেখি, সময়! তোমার এই নিত্যধামের নিত্যলীলা। 

দেখলে কে ভাঁবতে পারে বে, তৃমি সেই ভীষণ বরাহ-রূপ ধ'রে অমন 

একটা প্রকাণ্ড দানব হিরণ্যাক্ষকে বধ ক'রে এসেছ ? 

কু্চ। [সহাষ্যে ] তোমার শক্তি স্থল থাক্লে কিনা সম্ভব হব 

আমা দ্বারা, রাধে? 

রাঁধা। কিন্তু, গোলোকেশ ! 'আমার বড় হাসি পাচ্ছে। 

রু্ণ। কেন বল দেখি? 

রাধী। তোমার সেই বরাহ-মুন্তির বিকট গঞ্জন মণে পড়ছে, আবার 

এই নব নটবর বেশে তোমার চরণে বে নুপুর-শিঞ্ন শুন্ছি, এই ছুই ভাবের 

মধ্যে কত মীকান-পাতাল প্রজ্দে' তাই ভাবছি আর ভাপি পাচ্ছে। 

রুধ্চ | |] সহাষো ] আর কৌন কারিশ নাই, রাগে? 

রাধা । [ সহ্গসো ] সত, খাও একটা ঠাস্বার কারণ আছে! 

রুঞ্চ। কি বলত? 

রাধা । ভাবছি বে, ভঞ্জেগ তোঁদাঁকে স্তব কর্বান্ধ সময়ে বরাত 

বলে মম্বোবশ করলে কেমন শোনাবে তখন? 
] 

৬ 

রু্চ। | সঠাস্যে ] স্বরূপ বর্ণনই দেবতাদের বখন প্রীত স্তবা তশ 

আর তা ভীব লে চল্বে কেন? ভিবে মেই সঙ্গে ধঙ্গে ঘে তোমাকেও 

বরাহী, নাম পরতে হ'ল, এইটাই বোধ হয়, তোমার লক্জার কারণ বো 

হয়েছে £ 

রাধা । একেবারে পশ্ততে গিয়ে পৌছিতে হ'ল? তাও অঁবার 

অন্ত পণ্ড হরর, একেবারে সব চেয়ে নিকষ্ট-ধরাহ ! কেন বল দেখি, 

এ বরাহ-মুন্তি ধরলে? আর কোন ৃদ্টি ধরলে কি হিরণ্যাক্ষকে বধ কর' 

যেত না? 

রুঞ্চ। তুমি যদি আমার অবতীরগুলির দিকে একটু লক্ষ্য ক'রে 
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এসে থাঁক, তবে বুঝতে তোমার শক্ত ভবে না যে, কেন আমি এই 
বরাহু-মুগ্তি ধারণ করেছিলাম | 

রাধা। লক্ষা ক'রে এসেছি ১ প্রথমে মীন অবতার, তার পর কুম্ম 
অবতার, তাঁর পর এই বরাহ-মবতাঁর! এখন এতে কি বুঝতৈ হবে, 

পঝিরে দাও দেখি? 
কষ! আমার এই সমস্ত অবতারের দারা কষ্টি-তত্বের একটা ক্রম- 

দকাশ বুঝতে পারা খাচ্ছে! কষ্টুর গ্রথম সুরু থেকে পূর্ণাবস্থার পৌছান 
পাস্ত একট! ধারা দেখতে নি | ভক্ধার। জগৎ এই বুঝব পাকে নে, 

ক্লুমোৎকধই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম £ জীবের যেমন শৈশব-যৌবনাি 

উন্নত অবস্থার ক্রমশ স্তর-বিভাগ আঁডে, তেমনই এই শ্ষ্টিতন্েরেও একটা 

পাঁঞ।1ন্যমিত আছে ! মঠা-প্রণর়ের পর খন আম প্রথম হষ্টিকানো 

পণন্ ইই, তখন আমি প্রথমে কি সষ্টি করি? 
বারা । প্রথমতঃ জলের শষ্টি ত দেখতে পাই ! 

রুষ | ভা, তাই, কাদে ৪কমা্ জল ভিন্ন আর তখন কিছুই 
ধানের মার ৪৯৮:১18555-484 ১১0৮8282754 বি ১০০০০৯:০ ভি 
“17 ৭ 2১৮ ডাক )ত শিপন জলিচএ মাল ভবভাও ভগ করে হলের 

বারা! তার প্র কোন খবভার ? 

নটত 1! ভার পরও কুন্-অবতার । তখন জল আর স্থল উভয়েরই সৃষ্ট 

হয়েছে, কীজেই জলচর স্থলচর এই উভচরই কুম্ম-অবতার । 

রাধা | তার পরই এই বরাভ-অবভার ? 

কুষ ! এই আমার পুণিবীতে পশ্ত জষ্ট আরস্ত ভল। 

রাধা । এর পর চতুর্থ অবতারে কি হবে? 

রুষ্ণ । পশু গার নরের মিলিত স্ষষ্টি। রাপে, তুমি ত জানঈ যে, 

আমার সৃষ্টি তন্ত্র মধ্যে মনুষ্য-স্ষ্টিই চরম সৃষ্টি ; তারই ক্রমবিকাশ--.এই 



৪. লাল ভিত 

সব সি জামি যেমন ভনবিকাশের ছারা চরন দি নরকে দিল 
কর্ব। আবার মানুষও জন্মগ্রহণের পর হ'তে ক্রমশঃ তার জীবনের মধ্য 

দিয়ে চরম অবস্থায় সম্পূর্ণ মান্য হ'তে চেষ্টা কর্বে। আত্মার চরম 

: উর্নতিই হ'ল সেই মনুয্যত্ব। | 
রাধা। বুঝলাম, কৃষ্ণ! এই চতুর্থ অবতারের বৃত্তান্তগী এখন 

_ জান্তে পারি কি? কৌতুহল হচ্ছে, পশু আর নরের মিলিত স্থষ্টিটা কিরূপ 
হবে? 

.. ক্কৃষ্চ। . না,রাধে! এখন সে বৃত্তান্ত ব্যক্ত করলে আমার লীলা- 

মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাঁবে। ক্রমশঃ ঘটনাস্রোতে গিয়ে তোমাতে আর, 
. আমাতে সেই মাধুর্্যরদ উপভোগ কর্ব। এ অবতারে আমার হৃদয়কে 

বজ্জের গ্ায় কঠোর আবার কুন্থুমের স্তায় কোমল কর্তে হবে। এ কয় 
অবতারে ভক্ত পাই নি, এবার ভক্ত পাব-_ভক্তির নূতন ধারায় জগৎ 
প্লাবিত হয়ে যাবে! বিষ হতে সুধার উৎপত্তি হবে! পাষাণ বক্ষে 

শতদল পদ্ম বিকশিত হবে। দৈত্যকুলে মহাঁসাধক হরি-ভক্তের আবির্ভীব 
হবে। নিষ্কাম প্রেম বাঁনিক্ষাম ভক্তির প্রথম হুচনা এইবার দেখতে. 
পাবে। চেয়ে দেখ, রাধে-_কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে! এইযে কি ভীষণ প্রলয় 
মেঘ ঘনীভূত হ/য়ে বজ্বনাদ কর্ছে, আবার কি সুশীতল স্নিগ্ধ বারি তা 

হতে বধিত হয়ে প্রাণ মন শীতল করে দিচ্ছে! 

_ র্রাধা। বুঝেছি, এ গ্রলয়-মেঘকে দুর করাই তোমার এইবারের কার্য। 
হবে ; আর এ স্শীতল সলিল হতেই ভক্তির মন্দীকিনী-ধারা পৃথিবীকে 
রী প্লাবিত ক'রে দেবে। 
কক হা, রাধে! ঠিক বুঝেছ। বই এই অমিয়রাশি উরে 
আখভ”রে পান ক”রে পরিতৃপ্ত লাভ কর্ব। থাক্, আজ .এই পধ্যস্ত_ 
আর শুনতে চেয়োনা! 



... [ রাখালগণ ও সহচরীগণ গাহিল ] 

সকলে।-- 

গান। | 

মধুর মধুর মধুর লীল!, নেহার গোলোকবাসী । | 

উজ্জল গোলোকে উজল আলোকে যায় পুলকে পরাণ ভানি ॥ 

রাখালগণ ।-_ আধ চাচর চিকুর'পরে হুচারু শিথি-পাখা, 

সহচরীগণ।--.  তাহে আছে কিবা নুধামাথা রাধা নামটা লেখা, 
সকলে ।-- আধ অধরে ন্গুমোহন বশী, আধ অধরে নুমধূর মোহন হাসি ॥ 

রাখালগণ ।-_ কিব। ত্রিভঙ্গ বন্কিম ঠামে, ত।হে কিশোরী শোভিছে বামে, 

সকলে ।-_-আধ গীতাম্বর, আধ নীলাম্বর, যেন নীলাম্বরে জ্যোছন! রাশি ॥ 

[ সকলের গ্রস্থান 





প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দুশ্ঠ 

[ নেপথে; ঘোষণা-প্রচারক ] 

“নগরবাসী আবালবৃদ্ধ সকলেই শোন, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর 
আদেশ-_স্মাগামী পরশ্ব পরলোকগত দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ-বধের প্রতিশোধ 
নেবার জন্য পরামর্শ-সভা আহ্ত হবে। সকলেরই সেই সভায় যোগদান 
কর! চাই; কেহ ষেন অনুপস্থিত না হন্। [টে'ড়া বাদন ] 

| সুবাহু ও সেনাপতি দুষণের প্রবেশ। রা 
স্থবাছ। সেনাপতি! আমি তোমার কথার ঠিক মর গ্রহণ করতে 

পারলাম ন! কিন্তু! | 

দূষণ । মর্শগ্রহণ করা ত খুব শক্ত নয়, কুমার; মহাবাহ দোর্দাও। 

: প্রতাপ স্বর্গীয় দৈত্যরাজই এই দানব-রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা । একমাত্র . 
 তীঁরই বাহুবলে স্বর্শ-সিংহাসন হতে স্ুুরেন্্র বিভাড়িত। এখন সেই 
ঈৈত্যপতির অবর্তমানে সেই পিভৃসিংহাসন একমাত্র কুমারেরই প্রাপ্য । ্ 
_ এরই কথাটাই কুমীরকে সঙ্জেপে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম! 



৮ প্রজ্মাদ-ল্লিত্র | [যঅন্ক) 

সুবাহ। আমার যদি স্ভাষ্য প্রাপ্য হয়, তা' হ'লে খুল্পতাত নিশ্চয়ই 
আমাকে সেই পিভৃ-সিংহাসন হ'তে বঞ্চিত কর্বেন না, এই ত 
আমি বুঝি। 

দূষণ । সরল বুডিতে এই্রপ যোষাই শ্বাভাবিক ও সহজ। কিন্ত 

কুমার ! আমার নিজের অভিজ্ঞতায় যতদুর জানি, তাতে দেখতে পাই, 
কুমারের ংসারটা অত সোজা ভাবে চল্তে চায় না; বিশেষতঃ 

্বর্স-সিংহাীসনের লোভ--য! দেবতাকেও মত্ত করে তোলে ! 

সুবাহ। তুমি কি তবে বল্্তে চাও সেনাপতি, যে, পিতৃব্য সেই 

সিংহাসনের লোভ ত্যাগ কর্তে পার্বেন না? 
দূষণ। এ ভিন্ন আর কি? 
জবাহ। এ বিশ্বাস তোমার কিসে এল? 

দূবণ। বর্তমানে-_ছায়ার স্তায় তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে। 

স্থবাহ। তবে পিতার মৃত্যুর পর এখন পধ্যস্ত পিতৃব্য সে স্বর্গ- 

সিংহাসন অধিকার করেন নি কেন? 
 দৃষণ। আর কুমারকেই বা সে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন নি 

কেন? 

_ স্থবাহ। [ অঙ্গুলী দংশন করিতে করিতে কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া] 
এ ভাবে সিংহাসন শুন্ত রাখবার কারণ তুমি কি মনে কর 
সেনাপতি £ 

.. ঘুষণ | আমীর মনে হয় বা ধারণা যে, আগামী পরই সিংহাসন 
কিল ৬ হয়ে যাবে। তারই জন্ত সকলকে পরামর্শ-সভায় 
আহ্বানের ঘোষণা প্রচারিত হ'ল। সিংহাসন এ কয়দিন শুন্ত রাখ বার 
_উদদস্ট খুবই জাটল- খুবই গুড়; পরে জানতে পান্ুবে। 

গুবাছ। তা' হলে, আগামী পরত দিনই বখন. সিংহাসন সম্বন্ধে 
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জা জা হে যাবে, তখন আমাকে লেইন উত অলেঙ্গা কমই 
ত কর্তব্য? | 

দূুষণ। কিন্তু এ কথাও হ'লে রাখি, তখন আর সমর বা সুযোগ 
 থাক্বে না, কুমার ! | 

স্থবানহু। না, সেনাপতি ! পিতৃব্য-স্ঘন্ধে শন সংশয় আমার 
_ শ্রাণে জাগিয়ে দিয়ো না। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি-_বিশ্বীস করি। 

দূষণ। স্বর্গীয় দৈত্যরাজ বিশেষ স্নেহ করতেন আমাকে , তাঁর সে. 
স্নেহের খণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ কর্বার পরম স্থযোগ আমার হাতে 
উপস্থিত। কুমারকে পিতৃ-সিংহ্বাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই: তি খাণের 
কথঞ্চিৎ পরিশোধ আমার! 

. স্থবাছ। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে দাদামহাশয় মহানাভকে আর যাঁকে 
_ একবার জিজ্ঞাসা ক”রে জান্ব | | 

দুষণ। না, কুমার; আপাততঃ তাদের এ সন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা 

করো না। কারণ মহারাণী এখনও শোকাঁকুলা, তাঁর এ সম্বন্ধে 

ভাববার বোঝবার সময় এখন নয়। আর মহানাভ নিতান্ত সরলবুদ্ধি 
_বুদ্ধ। তিনি এ রাজনৈতিক কৃটকৌশলের মধ্যে প্রবেশ কর্তে পার্বেন 

না। সুতরাং কোনও অন্থকুল উত্তর ন! পাবারই সম্ভাবনা । তুমি 
এখন প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, নিজেই বোঝ, নিজেই হুল্্রভাবে চনত ক'রে: 
দেখ, কি কর! উচিত। পু 

 সুবাহ। তা” হ'লে আমার ত্র একই উত্তর। আগামী পরখ হন, | 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে : 
পর্ব না। 

: দুষণ 1. তবে তাই। কিন্ত পুরকায় স্বর করিয়ে দিচ্ছি তখন আর 
এ সময় ৰা হ্ছযোগ থাকৃবে ন!। 



সহসা! উম্মাদের প্রবেশ। 
উদ্মাদ 1 

গান। 

এবার হু্ঈ,-শকুন ঘাড়ে চেপেছে। 
ঘরের ভিতর আগুন ঘালুবার ভাল ফম্দী এটেছে ॥ 

দূষণ। [ কৃত্রিমভাবে ] আহা, কি লৌকটা কি হয়ে গেছে ! 
নুবাহু। পিতা যাকে রাস্তায় থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন, 

পিতার মুতু'-সংবাদ শোন্বার পর থেকেই আর ওকে দেখ তে পাই না। 
দূষণ |. এখন দেখ ছ না, একেবারেই উন্মাদ-_পাগল। 

উন্মাদ ।__ [ পূর্ব-গীতাংশ ] 

পাগল ব'লে গোল বাধালে গোল ত ঘোচে না, 
তেমন পাগল নয় এ পাগল, 

মিছে আবোল-তাবল ব'কে1 না, 

'য। খাটি তাই বলুছে খ'টি, ঘুঘুর প্রাণে ধাক লেগেছে ॥ 

দূষণ । এখন আসি তবে, কুমার ! 
উন্মাদ ।__ [ পূর্ব গীতাবশেষ ] 

আসার চেয়ে যাওয়াই ভাল, 

গেপেই নেটে গোল, 

আসা-যাওয়া করলেই ধন্ত 

| | ' বাড়বে গণ্ডগোল; 

এমন সরল প্রাণে গরল-ধার। হায় রে ঢালুতে হুর করেছে 

প্রস্থান। 
আবাহ। গত] উন্মাদদের এলো-মেলো গানের ভিতর কোন 

গুড অর্থ আছে না কি রিং 



দুষণ। ল্ গানে রুমার: মনে বোধ হয়, জার লে, ধরে রে 

গেল? কিন্ত ক্রমশঃ জান্তে পার্বে, ওর ও সব গানের ভাষা প্রলাপ, 

ভিন্ন কিছুই নয়। তবে আমি, কুমার! আমার কথাগুলি বেশ. ভেবে 
দেখ বে, আবার সন্ধ্যাকালে নিভূতে দেখা কর্ব। 

থা 
নুবাহু। যথার্থই উন্মাদের গানে মনে কেমন একটা সংশয় এসে 

দাড়াল! সেনাপতি কি সত্যই আমার হিতৈধী? না কোন অভিসদ্ধি 
নিয়ে ঘুরছে? কী বা অভিসন্ধি থাকৃতে পারে? আমি সিংহাঁসন পেলে, 
তাতে তার নিজের আর অন্ত স্বার্থ কি থাঁকৃতে পারে? বরং আমার 

পিতার অগাধ স্নেহের 'ধুতিদান ইচ্ছাই হওয়া সম্ভব । | 

বিষাদিনী বিধবা ভামুমতী মহানাভের সহিত কথা 
কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন । 

মহা। [প্রবেশ পথ হইতে ] না রে, মানা, সংসার ছেড়ে 

কোন স্থানেই যেতে হবে না। সবধর্ম-কর্মই এই সংসারে কসে কর 
যায়। [ সুবাহুকে দেখাইয়! ] এমন চাদের মত ছেলে ফেলে কি তুই 
কোথাও যেতে পারিস্, বেটি? তার পর বুড়োছেলে, আছে, তাকে কার 
কাছে রেখে যাবি বলত? | 

সুবাছ। কোথায় যেতে চাইছেন মা, দাদামশাই ? ও 
. মহা। বনে তপস্তা করতে । তোকে ফেলে, শোভাকে ফেলে, 
আমাকে ফেলে ম! পালিয়ে যেতে চীইছে রে? 

গ্ুবাছ। [সাভিমানে ছল ছল নেত্র ] হা মা, তাই কি? ভাঙবে, 
বইকি? পিতা আমাদের ফেলে চ”্লে গেছেন, এখন তুমি বাঁধে রই কি. 
মা! নতুবা আমর! অনাথ হয়ে ভেসে বেড়াব কি ক'রে ?. 
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হা? গঙ্গা এইবার ঠিক হয়েছে, যা দে বোট দন 
(করে যাবি? 

. ঈ্াছগ। বাবা স্ববাহ, শোন ।- 
সথবাহু। অপর কিছুই শুন্ব না, মা! বল ষে, তুমি কোথাও যাবে 

না? ঘরে এলেই তোমাকে দেখ তে পাব, মা কলে ডাকৃতে পাব? 
মহা। [ ম্বগত ] ঠিক বলেছ। 
ভান্ু। সংসার যে আর ভাল লাগছে না, বাবা! তিনি যে একা 

চলে গেছেন; তীর সেব! কর্বার যে সেখানে আর কেউ নাই, স্ুবা? 
. জ্ববাহু। [পূর্ব] তা” হ'লে শুধু তপস্তা করতে যাওয়া নয় 

ভোমার মা- একেবারে পিতার কাছে চ”লে যাবে ? তা? হলে আর একা 

যাবে কেন, মা? আমাকে আর শোভীকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল-_ 

আমরাও তা+ হ”লে পিতার সেব! করতে পাব। 

মহা। আর এক বুড়ো থাকবে তা” হলে কোথা রে? কেবল 

আপনাদের জন্ত স্বার্থটুকুই বুঝে নিয়েছিস্? এ বুড়ো বুঝি তোদের 
ফ্কেউ নয়? তোরা গেলে আমি বুঝি যেতে জানি না? কেমন ষাঁক্ 

দেখি, বেটি আমায় ফেলে তোদের নিয়ে । 

ভান্গ। কেন বাবা, ছেলেমান্ুষের কথায় ছুঃখ করছ? আর কেনই 

বা আমাকে সংসারে জড়িয়ে রাখতে চেষ্টা করছ? নুবাহু ছেলেমান্থু, 
ও না হয় বোঝে না? কিন্তু তুমি ত সব বোঝ, বাবা ! তুমিই বরং গুবাহুকে 
বুখিয়ে দাও যে, এ মাকে আর টেনে রেখে কেন তার পরকাল নষ্ট 
কর্বে? আমার চির-ইষ্ট-_চির-বাঞ্ছিত--চির-সর্বস্থ স্বামীকে হারা হয়ে 
বেছে থাকবার চেয়ে সেই ্ বামী-সেব! কর্তে সেই স্বামীর কাছে যাওয়া 

ভাল নয় কি? রিনি 

স্বাছ। আর সন্তান-পালন বুঝিপমায়ের ধর্ম নয়? 



সহ 1] নাল-ন্রি | রা ৯৩. 

ভাস্ছ। যতদিন শিশু নিযে ভিত পাল এখন, ত. 
ভোমরা বড় হয়েছে, বাবা। 

মহা । আরে বড় হ'লে কি হবে? এই যে আমি বড় ছেড়ে 
বুড়ো হয়ে গেছি, তবুও ত-_বেটি, তোকে ম! বলে ডাকলে বল্ দেখি, 
প্রাণটা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় কেন? তবু ত আমি তোর গ্ডে 

 জন্মি” নি! 

ভান্ু। কই, তোমার গর্ভধারিণী মাকে ত ভুলে গেছ, বাবা! . 

মহা। আরে, সে মাকে কি কখনও আমি দেখেছি ? মাতৃ-পিতৃহীন 
এই অনাথ শিশুকে কোথা হ”তে কুড়িয়ে এনে কুষ্ঠপ খষি ভাইয়ের মত, 
ভালবেসে আশ্রয় দিয়েছিলেন। দিতি দিদির খেলার সাধীই ছিলাম আমি। 
পিতা মাতা কলে কোন কথাই ত জ।ন্তাম না তখন) তার পর বাবা 
হিরণ্যাক্ষ যখন লক্ষ্মীর মত তোকে এনে ঘর আলো করে ফেললে, 
সেইদিন থেকেই ত মা নামের আস্বাদ পেলাম-_কন্তা-ন্নেহের আনন্দ 
উপভোগ কর্লাম! তুইই ত বেটি, আমাকে একসঙ্গে 'ম| & মেয়ের 
আস্বাদ পাইয়ে দিয়েছিস্। সে এমন আম্বাদ যে, এই বুড়োবয়সেও সে 
অমৃতের স্বাদ তুল্তে পার্ছি নে। আমার হিরণ্যাক্ষ বাব! এ বুড়োকে 
একবারটা জিজ্ঞেস্ না করেই পালিয়ে গেল; সেই দুঃখে, মেই অভিযানে 
জলে মর্ছি। এই বুড়োর এই জীর্ণ হাড়গুলো দেখত দেখি, বেটি !. 
কেমন ক'রে হছিরণ্য আমার ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে রেখে গেছে ?. 

সেই ভাঙা হাড়ের মাঝে দেখত দেখি, কেমন করে আবার তুঁষের আগুন 
জেলে রেখে গেছে! আজ আবার তুইও সেই আঁগুনের উপর আবার. 
কুলকাঠের আগুন জালাতে এসেছিস? তা জালা--যত পারিস্ জালাঁ_. 
কিছু বল্ব না__কিছু কর্ব না! আমার কি জোর আছে যে, তোর 
কাজে বাধা দেবো! জোতের তৃণ কবে কোথা থেকে ভেসে ভেসে এসে 
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পড়েছিলাম ! কে আমার দিকে চাইবে? কে আমার দিকে তাকাবে? 
কেউ নাঁ_কেউ না_কেউ নাঁ_ 

[ রোদন ও উচ্ছাসের সহিত বেগে প্রস্থান । 
ভান্ু। যাঁ_যা, সুবাহু! বৃদ্ধকে এখনই ফিরিয়ে নিয়ে আয়। 

বল্গে, আমি মর্ব না-_মর্ব না। 

স্ুবাহছু। এ.কথাটা ত আগে বল্লে আর কোন গোল হ/ত না। 
আহা__বুড়োম।নৃষ ! হয় ত জলেই ঝাঁপ দেখে, না হয় আগুনেই পুড়ে 
মরে | আমি ছুটে যাই মা! ্ 

শু [ বেগে প্রস্থান । 
ভান্ু। [ করযোড়ে উদ্ধমুখে সজলনেত্রে ] স্বামিন্! জীবন- 

সর্বস্ব গুরু আমার ! কাছে যেতে পার্লাম নী! মায়ার শৃঙ্খলে টেনে 

রাখলে-__ছি'ড্তে পার্লাম ন!। উদ্দেশে পূজা করা বই আর কোন 
উপায় থাকল না। চিরদিন ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম; কিন্থ 
সংমার আমাকে ছাড়লে না! অভাগিনী ভান্ুমতীর প্রাণের আশা 

পূর্ণ হ'ল না! থাক্লাম তোমারই চরণ ধ্যান ক”রে-_-তোমারই সাজানো 
ংমারে তোমারই গচ্ছিত ধনগুলি নিয়ে পড়ে থাক্লাম। প্রভু! 

আশীর্বাদ ক'রো-তোমারই সংসারকে যেন আনন্দময় ক'রে তুল্তে 
পারি। 

[ প্রস্থান 
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ন্বিতীম্ দুস্ঠ 

গুপ্ত প্রমোদ-উদ্ভান 

অপ্পরাগণ সহ ঘণ্চাকর্ণের প্রবেশ 

ঘণ্টা। এই যে ডানাকাটা পরীদকল! এই প্রমোদ-কাননে এসে 
পড়েছি। টীড়াও সকলে ছুই সারি দিয়ে_-রূপের আলো! জেলে ঠিক্ 
হরে দীড়িয়ে থাক। এখনই পতঙ্গের মত এসে যুবরাজ পড় লেন ব'লে । 

১ম অগ্জরা। এই যুবরাজই বুঝি ছোট দৈত্যরাজের জ্ধোষ্ঠ পুত্র? 
ঘণ্টা । হা ইনিই জ্য্ঠ-শ্েঠ-বরিষ্ট- গরিষ্ঠ সবই এখন ইনি। যেমন 

রূপ, তেমনই গুশ! তৌমরা স্বর্গের অগ্গারা হ'লে কি হয়? সেরূপ 
রূপের কান্তিক তোমাদের বুড়োকর্তার কৈলামেও নেই! এই এলেই 
দেখতে পাবে। তোমাদের দেখলে তার মু ঘুরবে, না তাকে দেখ লে 
তোমাদের মুগ্ু ঘুরে যাবে, সেইটাই হচ্ছে ভাবনা। 

১ম অগ্পরা। আমাদের জন্ত আপনার ভাবতে হবে ন!) আপনি 
আপনার বন্ধুর মুগুই ঠিক রাখ তে বল্বেন। 

২র অগ্পরা। এমন নব-কান্তিককে এতদিন তবে আমর! দেখ তে 

পাই নি কেন, মহাশয়? স্বর্গে ত অনেকদিন এসেছেন আপনারা ? 
ঘণ্ট।। এতদিন বাপের ভয়ে বেশ প্রাণখুলে উড়তে পারেন নি, 

তাই শ্রীমতীদের সঙ্গে মোলাকাৎটা ঘটে ওঠে নি। | 
১ম অগ্দরা । বাপের ভয় এখন গেল কিসে ? রি. 
ঘণ্টা। দৈত্যরাজ যে তপস্যা কর্তে শী্জই বেরিয়ে যাচ্ছেন) এই 



১৬. | প্রহলাদ-ল্িত্র 1 ১ম অঙ্ক; 
ররর সিজন নিত 

জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই স্বর্গসিংহাঁসনে বসিয়ে যাচ্ছেন। . এ সংবাদটা! আমরা 
গোপনে আজ জান্তে পেরে, এই গোপনে গোপনে একটু গোপন 
আমোদের ব্যবস্থা করেছি। এর পর দৈত্যরাজ চলে গেলে একেবারে 

প্রকান্ঠ সভাতে হর্দম-_হর্দম ! তোমাদের কি তখন আর একটুও ফুরনুৎ 

থাকৃবে? দিবারাত্র নাচে-গানে পুরীট! ভর্পূর ক'রে রাখতে হবে। 
দেখতে পাবে, আমাদের যুবরাজ হ্াদচন্দ্রকি চমৎকার ষড়রসিক ! 

রসেতে যেন পান্তোরার মত ডগ মগ হয়েই আছেন। 
১ম অপ্রা। কি নাম বল্লেন-_হুদচন্ত্র ? হুদ- পুকুর, সরোবর এ 

সব জলাশয়েরই নাম হয়ে থাকে । 

ঘণ্টা। হুদ নয় গোঁ ত্দনয়। অত ছোট হতে যাবেন কেন? 
স্বাদ বা হলাদ মানে আহলাদ-_-একেবাঁরে আহলাদের সাগর । 

»ম অগ্গরা। ' বাই বলুন, নামটা যেন কেমন কটমট-_বেশ রসাল 
গোছের নয় ! 

 ঘণ্টা। বলেইছি ত--রসের পান্তোরা! পান্তোয়ার ওপরটায় 
একটা পরদা! থাকে না? কিন্তু ভিতরটা যেমন একেবারে রসের ভাণ্ীর, 
আমাদের যুবরাজও ঠিক তাই। 

১ম অগ্পরা। আমিও তাই বলছিলাম যে, রসগোল্লার মত বেশ ভিতর 

-বাইরে গণলে পড়া মত ভাব নয়। 
ঘণ্টা। তাবলেকি পান্তোয়ার কাছে রসগোল্লা দাঁড়াতে পারে ? 

পান্তোয়া ঘে অনেক উপরে। রসগোল্লা, রসমুণ্ডি ও সব অনেক নীচের 
জিনিষ। দেখতেই পাবে--কিরূপ মজিদার চিজ. 

২য় অগ্সরা। আপনি ত যুবরাজের বন্ধু? 

ঘণ্টা। হা, একেবারে অভোত্বাঁ_গলায় গলায় মাথামাথি। 
২য় অগ্রা। . মহায়ের নামটা একবার শুনতে পাই কি? 
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ঘণ্টা। কেন পাবে না? আমার নামটা হচ্ছে দীন বৃষ ষ্টার 
বিদূষক মহাশয় | 

অঞ্সরাগণ। [ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল] 
ঘণ্টী। হেসে উঠলে যে? নামটা পছন্দ হ'ল না? তোমাদের 

ছন্দজ্ঞান মোটেই নাই দেখছি ! কী দরওয়াজ নাম-_ঘ-্টা-কর্ণ 

অগ্মরাগণ। [পুনরায় হাঁসিয়! উঠিল ] 

ঘণ্টা। এঃ নেহাৎ বেরসিক তোমরা! এইভাবে কি-'তোমরা 

স্বর্গের দেবতাদের প্রাণ ঠাণ্ডা কর্তে ? আরে নামে কি হবে? কামে 

দেখে নে? কোকিল যে কালো_-তাতে কিবে আসে-যায়? এ সব 

শ্রীল লাইনের নাম রাখা ? ওপর শক্ত-_ভেতরে ভরা কোমল শাস্। 
১ম অগ্গরা । না, আপনি চ্টবেন না? আপনাদের নামগুলো কেমন 

আমাদের কাঁনে বে-রস কড়া-কড়া ঠেকে । 

ঘষ্টা। তোমরা! এ দান্ুবে-কায়দা বুঝতে পার্বে না। কিছুদিন 
ংসর্গ কর-_-ঘোর-ফের_ তবে যদি বুঝতে পার। 

২য় অগ্গরা। হা মশার, আমি এখন কতক-কতক বুঝতে পেরেছি। 
আপনার! হচ্ছেন.ফন্তনদী ) উপরে বালি, কিন্তু খু'ড়ংলেই জলে-জলাকার | 
কেমন- এই ন1? 

ঘণ্টী। [সানন্দে] এই-__ঠিক বুঝতে পেরেছ! তোমার হুন্দরি- 
একটু ছন্দবোধ-রসবোধ আছে দেখ ছি। যাঁক্, এখন ঠিক হুঃয়ে দীড়িয়ে : 
একটা বেশ ভাল দেখে গাঁন মনে ক+রে রাখ ) যুবরাজ এলেই অমনি এমন 

_. ভাবে সুরের তরঙ্গ চুটিয়ে দেবে যে, যুবরাজ যেন একেবারে ত্যর্ হয়ে 
যান্। একবার যদি আমাদের যুবরাজের মনোরঞ্জন ক'রে নজরে পণ্ড়ে 
যেতে পার, তাহ'লে দেখ বে-_-তোমাদের বরাত একদম্ ফিরে যাবে । রঃ 
ষে যুবরাজ আসছেন, তোমরা ত্র: থেকো। 

প্রা 
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দূষণ সহ উদ্জ্বলবেশে হাদের প্রবেশ |. 

হাদ। [ প্রবেশ পথ হইতে ] থাক্, সেনাপতি ! ও সব পরে শুন্ব ) 
আগে এস-_একটু অপ্দরা-কঠস্রধা পান করে নি। 

দূষণ কিন্তু বড় ষে দরকারী কথা, যুবরাজ? 
হ্বাদ। আঃ, রেখেই দাও নাঁ_পরেই শুন্ব! 
ঘণ্টী। আস্তে আন্ত! হোক্, রসরাজ-_নটরাজ-_যুবরাজ ! এই যে 

চেয়ে দেখুন, যুবরাজের প্রমোদবনে কেমন সব জ্যান্ত ফুল ফুটিয়ে রেখে 
দিয়েছি; এখন যথা খুসী যুবরাজ ফুল তুলে মাল! পরুন--তোড়া িভী 

শুঁকে দেখুন--য! ইচ্ছ।! 
হীদ। [ সকলকে দেখিয়! সানন্দে] বেশ সখা! বেশ--বেশ ! 

ঘণ্টা। [ অপ্পরাদের প্রতি চাহিয়! জনাস্তিকে ] একবার চেহারাখান৷ 

দেখে নাও। এইবার তান লাগাও । 

অঞ্দরাগণ ।-_[ হৃত্যসহ ] 

গান। 

এসেছি হে-দিতে তোম। আজি প্রিয় নব উপহার। 

ধর ধর ধর সথা, গাঁথ। মোদের ফুলহার ॥ 

এনেছি সাজায়ে হের জীবন-বরণ ডাল।, 

চরণ যুগল পুজি জুড়াবে.জীবন-হ্থালা, 

হৃদয়-আসন পাতি রেখেছি হে, এন প্রাণাধার ॥ 

আকুল। সরল! বাল, নাহি জানি ছল! কলা, 

য। আছে সব দিয়ে যাব, কিছু চাহিব না ফিরে আর ॥ 

খণ্টা। [মুখে বিরক্তির ভাব দেখিয়! জনাস্তিকে ] আহা-হা, কি-- 
গাইলে | ছিঃ-একটু রসাল ঝাঝাল কীচা গোছের; (দেখছ না, কি 

রকম সাজ-সজ্জার বাহার ! 



দন্ত] প্রহ্লাদ-চন্রিত্র ৯৯, 
অগ্রাগণ।--[ নৃত্যসহ ] 

গান । 

কেন বল তব্ সয় না, এই ত সবে হ'ল নুরু । 

মোরা, প্রেমের ময়না, ঢের সেয়ানা, জানি সবই মোট] সরু ॥ 

এই নয়না-বাণে কতজনার মুঝু ঘুরে যায়, 
এই রসে ভরা প্রাণ আমাদের, আছে কত প্রেমের কুগ্ু, তায় 

( মোদের এই ) ঝুনুর ঝুমুর নৃপুর ্তানে 

করবে কেমন বুকের ভিতর দুর দুরু ॥ 

মোদের এমনি রসের জোর, 

চুবন্ খেয়ে হীপিয়ে ওঠে রসিক নাগর, 

অ।কাশের চাদ দিই গো ধ'রে, এমনি মোর। নটের গরু ॥ 

হ্বাদ। অগ্গরাগণ, আমি তোমাদের নৃত্য-গীতে খুবই তুষ্ট হয়েছি ! 
এখন তোমরা বিশ্রাম কর গে__আজ এই পর্য্যস্ত। 

ঘণ্টা। বুঝলে সুন্দরি সব! আজ কেবল অধিবাঁস হয়ে রইল, এর 
পরে-_বলেইছি ত, দিবারাত্র হরদম্! যাও-_-আজ থেকে ভাল ভাল গান, 
ভাল ভাল নাচ-_এ সবের মহল! দিয়ে রাখ গে। 

[ অভিবাদন করিরা অগ্মরাগণের প্রস্থান। 

সবাদ। বল সেনাপতি, কি বল্তে চাইছিলে ? 
দূষণ । দৈত্যপতি থে তপন্তা কর্তে হিমালয়ে বাচ্ছেন, তা এই 

বর্ন সিংহাসন কাকে দিয়ে যাচ্ছেন? | 
হাদ। কেন আমাকে--মবার কাকে ? 

দুষণু। যুবরাজ কি দৈত্যপতির মনের কথা ঠিক জানেন? ্ 

হাদ। এর আর জানা-জানি কি, সেনাপতি ? আমি তার জ্যেষ্ঠ পুর, | 

তাঁর অবর্তমানে আমি ছাড়া আর কে সিংহাসনে বস্বে? 

দুষণ। তার মধ্যে একটা কথা আছে। 
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স্াদ। কি? 

দুষণ। দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর ০ মূলের 
শুন্য পড়েই আছে। দৈত্যপতি নিজেও ত সে সিংহাসনে উপবেশন 
রে নি? 

হাদ। তাতে কি হয়েছে? 

দূুষণ। তাতে এই বোঝাচ্ছে যে, যুবরাজ সুবাহুই বোধ হয়, তার 
পিভৃ-সিংহাঁসনের দাবী করে বস্বেন। 

ঘপ্টা। হা! সথা, সেনাপতি কথাটা মন্দ বলে নিকিস্তু। তা যদি হয়, 
তাহ'লে সব আশাতেই আমাদের ছাই পণ্ড়ে যাবে! অঞ্গরাদের যে 
নাচ-গানের মহল! দিতে বল! গেল, সে সব আর কোন কাজেই লাঁগবে 
না। 

হাদ। পাগল হয়েছ তোমরা ? 

দুষণ। আমার যেন বোধ হচ্ছে, আগামী পরশ্ব পরামর্শ-সভার আহ্বানের 
উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই- যুবরাজ সুবাহুকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কর! | 

ঘণ্টা। তা! অসম্ভব নয়, পখ1! যেরূপ টান্ দৈত্যপতির ওদিকে । 
স্বাদ। একেবারেই অসম্ভব ! 
দুষণ। আমার বোধ হ»চ্ছে, খুবই সম্ভব ! 
হ্বাদ। [ উত্তেজিত হইয়া ] তা”্হ+লে একটা তুমূল কাণ্ড ঘটে যাবে। 

... দুষণ। থাক্, উত্তেজিত হয়ো ন1) শান্ত ভাবেই পরামর্শই করা 
যাক না। 
|. ্প্টা। হী হা, শাস্তভাবেই পরামর্শ করা যাকৃ। আর যখন সেনা- 
পতি মহাশয় যুবরাজের এতদুর হিতাকাজ্জী, তখন চিন্তা কি? ভাবন! কি? 

হাদ। পিতা কি এত বড় একটা অন্যায় ক+রে বদ্বেন ? 
দূষণ । বৃদ্ধ মন্ত্রীর মন্ত্রণ! ন! শুনে কি পার্বেন ? 



হাঁদ। কেন, মন্ত্রীর ঝোঁক কি এদিকে? . 

ঘণ্টা। ও বাবা, সে একেবারে যদ্দ,র হুতে হয়! বড় রাজার 
পেয়ারের মন্ত্রী ! | ্ 

হ্বাদ। কেন, সেনাপতিও ত বড় রাজার এতটা ন্নেহের পাত্র ছিলেন ।' 

ঘণ্ট|। গুর কথ! ! কাঁতে আর কাতে ? উনি যে সখাকে চিরদিনই 
ভালবেসে আস্ছেন ; শুর কৃতজ্ঞতার কি সীমা! আছে ? এ ত বড় রাজা 
সেনাপতিকে এত ন্নেহ করেছেন--হাতে করে মানুষ করেছেন। তা! 

বল্লে কি হয় ! তবু সখার উন্নতির জন্য কত চেষ্টা_এ কি কম কৃতজ্ঞতা ? 
দূষণ। [ স্বগত ] বাচালট! আবার বলে কি? বিভ্রপ করে নাকি? 
হ্বাদ। ম্থবাছু কি সাহস কর্বে আমার সাঁম্নে সিংহাসনে বস্তে ? 

ঘণ্ট। | কখনই না! সখার তলোয়ারের যেরূপ প্যাচ শেখা আছে, 
সাধ্য কি যে, সুবাহু কাছে আসে? 

দূষণ। তখন রাজ্যের সকলেই তার দিকে হুঃয়ে দীড়াবে__সৈন্ত- 
সামন্ত এরা ত সবাই তার বাধ্য হতে তখন বাধ্য হবে 

ঘণ্টা। তা বটে! ওদের কি আর ক্কতজ্ঞতা আছে? নিমকহারামের . 
দল যত! সেনাপতির মতন অমন কৃতজ্ঞতা করজনের আছে, বলুন? 
অমন অন্নদাত৷ পালয়িতা বড় রাজা, তার পুত্রকে ছেড়ে সখার উপর তা, 

হ'লে কি এত টান্ আস্তে পারে ? একি যেমন-তেমন কৃতজ্ঞতা, বলুন ? 

দূষণ। [স্বগত ] এ যে স্পষ্টাম্পষ্টি বিজ্রপ ! 
হ্াদ। তা” হ'লে কি পিতার মনোভাবটা একবার মাকে দিয়ে 

জেনে নেবো? 
দূষণ । আমার ইচ্ছাও তাই, কুমার! 

: ঘণ্টা । হা, নিজে গিয়ে জিজ্ঞেস্ কর্বার চেয়ে মহারাণীকে দিয়েই 
জিজ্ঞেন্ করাই ভাল। কারণ দৈত্যপতির স্নেহটা সখা কোন দিনই 



8০ ইহ: প্রহ্লাদকিতর [১ অন্ক) 

. * পাধার জন্ত লালারিত হন্ নি কি না) বিশেষতঃ স্গেহটা নিষ্গগামী__ 
নীচের দিকেই ওটার গতি, তাই সখার উপর থেকে ক্রমশঃ নীচের দিকেই 
চলে এসেছে । সুতরাং দৈত্যপতিকে যা৷ বলা-ন! বলা, সেটা মহারাণীকে 

দিয়েই সেরে নেওয়া ভাল। তাতে নিজের গাস্তীর্যও বজায় রাখ' হবে। 
হ্বাদ। তীতেও যদি পিতা পক্ষপাতিত্ব দেখান, তা” হলে কিন্ত 

আমি নিজের পথ নিজেই করে নেবো । 

ঘণ্টা। নিশ্চয়ই! বলং বলং বাহুবলং। সখা কি পিছপাও হবার 

ছেলে? তবে সেনাপতি মশায় যখন স্বর্গীয় বড় রাজার নুুণের ধার শোধ 

না ক'রে নিজে হতেই সখার পক্ষ-সমর্থন ক'রে চির-কৃতজ্ঞতার পরা" 

কাষ্ঠা দেখাতে এতটা ওৎনুক্য জানাচ্ছেন, তখন তার এ অযাচিত কৃতজ্ঞতা 

দেখাবার সুযোগ তাঁকে দেওয়া যুবরাজের একাস্ত কর্তব্য মনে করি! 
দূষণ। [ স্বগত ] বড়ই বিরক্ত আরম্ভ কর্লে যে? 
হাদ। নুবাহুকে পিতা অতট। স্পেহ করেন কেন বল ত, সেনাপতি? 

দুষণ। তোষামোদের জন্ত়-_আর কি? 
ঘণ্টা। তাবইকি? নতুবা কি আর তারগুণ দেখে? তবে যে, 

সকলের কাছে দৈত্যপতি ত্রাতুষ্প্ত্রের গুণ ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন, সে সব 
কিছুই না। 

হাদ। কি গুণ তার আছে যে, তা ব্যাখ্যা করেন ? 

ঘণ্টা। দানবীয় হিসাঁবে কিছুই না! শাস্ত, শিষ্ট, মিষ্টভাষী, স্তায়, 
ধর্ম, এ সব হ'ল দানব-শত্র দেবতাদের গুণ। আর অশান্ত, অশিষ্ট, 

অন্তায়, অধর্ধা, এই সব হুল দানবীয় গুণ | এই সব গুণ সখার ভেতর 
_ ষোল আনার চেয়েও যেন বেশি আছে কলে বোধ হয়। দৈত্যপতি 
কেন ফে, পুত্রের এই সব গুণ কীর্তন ক”রে ধন্ঠ হন্ না, তাই সময়ে সময়ে 

| আমি অত্যন্ত ভাবি 



য় দৃষ্ত| ] প্রহ্লাদ-চল্লিত্র ২৩. 

দূষণ। [ স্বগত ] কুমারকেও ত ছাড়ছে ন| দেখছি ! 
হ্বাদ। ষাক্, সেনাপতি, আমি এখনই একবার জননীর সঙ্গে দেখ! 

কর্ব; তার পর ফলাফল বুঝে আমাদের কর্তব্য স্থির করা যাবে। তুমি 
ত নিশ্যয়ই আমার পক্ষে আছ ? 

ঘণ্টা । দেখুন দেখি, এ কথ! জিন্তেদ্ কর্লে সেনাপতির প্রাণে 

ব্যথা দেওয়। হয় না? বড় রাজার অত ন্নেহ, অত দয়া, সে সব ভূলে গিয়ে 

কুমারের কল্যাণের জন্ত প্র।ণ পর্যযস্ত পণ ক'রে ঝকসে আছেন! এরূপ 

রুতজ্ঞতা পালন আর কে কর্তে পারে? তবে যে, রাজকুমার স্ুবাহুর 

সঙ্গে সময়ে সময়ে ফুন্ুর-ফান্ুর কর্তে দেখা যায়, সেট! কেবল শুর স্বভাবের 
গুণ-_-আর কিছুই নয়। 

দুষণ। [স্বগত ] ভারি জালাতন করলে ত! [প্রকা্যে ]কু মার 

কাধ্যক্ষেত্র ভিন্ন প্রাণের কথা ব্যক্ত করতে পর্ব না! যেদিন যুবরাজকে 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রীণের একান্ত বাসন! পুর্ণ কর্তে পার্ব, 
সেইদিন আমার-_ 

ঘণ্টা। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জান্তে পার্বেন । নিশ্চয়ই-_-এই ত হ'ল 
কথার মত কথ! | 

হাদ। সত্য, সেনাপতি, এতদিন তোমাকে ঠিক চিন্তে পারি 

নাই! | 
সহসা উন্মাদের প্রবেশ । 

উন্মাদ ।__ 
গান । 

চিন্বার এবার সময় এসেছে। 

এবার হাড়ে হাড়ে চিন্তে পাব্বে, 
যখন পিছু তোমার পলেগেছে॥ 



২৪ প্রেহলাদ-চেল্িত্র 1 ১মঅন্ক। 
দূষণ । [কৃত্রিম হাস্যে ] চিন্তে পারেন নি, কুমার, ওটা সেই 

বড় রাজার-_ 

ঘণ্টা । পাতাচাটা পুস্তিপুতুর ! কেমন এই বল্বে ত? 
উন্মাদ |-_ [ পুর্ব্ব গীতাংশ ] 

পোষ বটে দুধ নাই তায়, 

আমি তারই পুস্ধি-পুত্বর, 
তার গণ কি বুঝতে পারে, 

যত বাপের তাজ্য পুত্র 
যাগা দেশের শত্তব, দশের শত্ত.র, 

তার।ই ঘরে ঢুকেছে । 
দুষণ। | কৃত্রিম হাস্যে ] ব্যাটা একেবারেই পাগল হয়ে গেছে! 
হাদ। | সক্কোধে ] তাড়াও ওটাকে এখনই এখান থেকে। 
উন্মাদ ।-_ [ পুর্বব গীতাংশ ] 

হাঁড়াবে কি তাড়াতাড়ি, একি তাড়া খাবার ছেলে, 
নিজেই তাড়া থাবি এবার বেশি তাড়াতে এলে, 

বুঝি, তাড়! খাবার ভাড়াতাড়ি, 
.... তোমার ভাগ্যে লেখ| রয়েছে ॥ 

হবা। সেনাপতি? ধর ত ওটাকে । 
উন্মাদ ।_ [পুর্ব গীতাবশেষ ] 

ধরুতে এলে পড়বে ধরা, ওর ছুষ্বুদ্ধির ধারা, 
যে ধারাতে ধরা প'ড়ে হায় রে ধর] দেখ ছ সরা, 

শেষে এমন ধার! পড়বে ধরা, যাদু এখনি কি হয়েছে ॥ 

 প্রস্থান। 
হাদ। ফের যদি ওটা কখনও আসে, তা হ”লে সাবাড়, ক'রে দেবে 
ট হক রইল। 



অদৃশ্ত।] .  প্রহ্লাদ-চল্লিত্ত ২৫ | 

ঘণ্টা। ফের্ ত ভাল, একেবারে ফিঙের মত পেছু লেগেই রইল? 
দূষণ। আচ্ছা, দেখা যাবে--কেমন ক"রে রক্ষা! পায় ! 

_ স্বাদ। আমি তা" হ'লে মায়ের কাছে চল্লাম ! | 

[ প্রস্থান। 
দূষণ | আমিও তা” হ'লে আসি । 

[ প্রস্থান। 

ঘণ্টা। আমি এখন কোন্ চুলোয় বাই? যেরূপ গতিক দেখছি, 
তাতে যে আর বেশিদিন কুমারের সঙ্গে থাকা ঘটবে, বোধ হয় না 

সেনাপতিটা ভারি ঘুঘু আমার প্রত্যেক কথার অর্থই বুঝে ফেলেছে। 
এখন অজ্ঞাতসারে কোন্ দিন না আমায় শেষ ক'রে ফেলে! কি কর! 

যাবে? কুমার খন আশ্রয় দিয়েছেন, এতদিন বসে মুন খেয়েছি, তখন 

এই রহস্তের ভেতর দিয়েও উচিত কথা বল্তে ছাঁড়ব না-_তাতেও যদি 

আঁকেল দিতে পারি। সোজাভাবে বল্তে গেলে চটে যাবে। এমন 

বোকা ষে, ব্যঙ্গটাকেও ঠিক বুঝতে পারে না! দেখি ত--“যত্বে তে যদি 
ন সিধ্যতি, কোহত্র দোষঃ 1” 

[প্রস্থান 
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তুতীন্ম দুষ্ট 
অস্তঃপুর 

একাকিনী শোভা আসীন 

শোভা। শৈশব-প্রভাত কুঞ্জে, 

পুঞজে পুঞ্জে ফুটেছিল 
সুরভি কুস্ুম-রাঁজি, 
গুঞ্জরিত অলিকুল মধুর গুঞ্জনে। 

শিঞ্জিত নূপুর সম মুখর বিপিনে | 
কলকণ্ঠে কোকিল-কোকিলাকুল, 

কুহরিত আকুল অন্তরে | 
সে শারদী উধার সুষম! ভরা 

সদ্যঃনাত শিশির-সলিলে, 

শেফালির ঝুর্ স্কুর্ ঝরা, 

কোথা চলে গেল 

সেই স্বর্গের নন্দন? 
কেন ভেঙে গেল সেই শৈশব-স্বপন ? 

গান। 
আমি ভাসিয়ে চলেছি সদ। 

শ্োতের তৃণের সম। 

কোথা যাব কেন যাব 
নাহি কোন লক্ষা মস । 



আদৃশ্ত।] প্রহ্লাদ-্ল্িভ্র ২ 

কে যেন মোর হান্তটী ধ'রে, 

কোঁধায় নে যায় আমায় ধরে ধীর, 
আমি জানি ন। বুঝি না কিছু 

কেন এ জীবন--জনম ॥ 

শৈশবের মধুর জীবন, 

কেবা তাঁয় করিল হরণ, 

কে ভাঙল সে সুখের সপন 

মে আনন্দ! নিরূপম ॥ ৰ | 

[ গান করিবার সময়ে সেনাপতি দৃষণ নিঃশব্দে শোভার পশ্চাতে 

আসিয়া দীড়াইরাছিল। শোভা সহস! পশ্চাতে ফিরিয়! 

চাহিয়া দূষণকে দেখিয়! চমকিত হইয়া একটু দুরে সরিয়া 
গিয়! বিস্মিত ও বিরক্তভাবে কহিল । ] | 

একি ! আপনি এখানে নিঃশবে দাড়িয়ে? 

দূষণ। [ সহাস্যে ] তোমার এমন মধুর গানটা কি চেঁচিয়ে উঠে নষ্ট 

ক'রে দিতে পারি? আমাকে কি তুমি রসহীন মুর্খ ঠাঁউরেছ, শোভা? 

শোভা । দুর থেকে গুন্লেই ত পাধ্তেন? 
দূষণ । শৌনানতে যখন তৌমার (কান আপত্তি নাই, তখন দূরে 

আর কাছে কি এসে যায়, শোভা? বরংদূর থেকে শোন্বার চেয়ে 

কাঁছে এসে শুনলে আরও স্পষ্ট আরও মিষ্ট শোনা যায়। 

শৌভা। না, আপনি এ ভাবে অন্তঃপুরে এসে একজন রমণীর 

লঙ্জীণীলতার ব্যাঘাত কর্বেন না। আমি হয় ত নির্জনে ঝসে নিজের 

মনে কত সুখ-ছুঃখের গান'গাইছি, আপনি পুরুষ হয়ে তাই শুনতে অমন 

লুকিয়ে এসে দ্ীড়াবেন কেন ? .. 
দূষণ। চিরদিনই ত তোমার গান এই ভাবেই শুনে আস্ছি, 

শোভা! আজ তনৃতন নয়। 



পসরা 

এ প্রহ্লাদ-ক্রিত [১ম অঙ্ক), 

শৌভা। না, আমি অনেক দিনই কোন গান গাই নাই। যখন 
গাইতাম, তখন আমি বালিক' ছিলাম । 

দূষণ। যখন বালিকা ছিলে, তখন ত কারু সাঁম্নে গাইতে লজ্জা 
কর্তে না, এখন যে লজ্জা কর বলেই ত নিঃশবে লুকিয়ে শুন্তে হয়। 

শোভা। না, আর কখনও আমি একলাটি থাকলে বাগান গাইলে, 
সেখানে আপনি আস্বেন না বলে দিচ্ছি। 

দূষণ। আজ আমার উপরে এত বিরক্ত হচ্ছ কেন, শোভা! 
শোভা । আজ না-_কিছুদিন হতেই বিশেষ ভাবেই হয়েছি । 
দূষণ | কেন__কারণ ? 

শোৌভ1। যদি না বলি? 

দূষণ । শুধু এইটুকু শুন্তে চাই__শৌভা, যে, তোমার সম্বন্ধে আমি 

কি কোন বিরক্তির কারণ কিছু করেছি ? 
শোভ1। আপনি আমার কাছ থেকে তার কোন উত্তরই পাঁবেন 

না। আপনার নিজের বর্তমান চরিত্র নিজেই বিশ্লেষণ করে দেখুন, বুঝতে 

পার্বেন যে, আপনি এখন কি ? 

দূষণ । যাঁই হই না কেন,*তাতে তোমাদের ত কোন ক্ষতি হবে না 
--বরং উপকারই হবে। কেন? কুমার কি তোমাকে আমার মনোগত 
ভাব কিছু বলেন নি? তোমাকে ত তিনি সব কথাই বলেই থাকেন। 

শোভ1। না বল্লে, আপনার চরিত্রের পরিচয় পেলাম কি করে? 

আপনাকে আমি মিনতি ক*রেঃবল্ছি, আপনি আমার সরল দাদার সরল 

প্রাগে গরল ঢেলে দিয়ে তার সরল প্রাণটা বিষাক্ত করে তুল্বেন না। 
দূষণ । রাঙ্গ-নীতিক ব্যাপার নিয়ে তোমার কোন আলোচন! না করাই 

ভাল, শোভা! তবে এইমাত্র বল্তে পারি, যা কর্ছি, সে তোমার দাদার 
. ভালর জন্যই কর্ছি ; আমার তাতে বিন্দুমাত্র স্বার্থ নাই জেনে রেখে । 



ওদৃশ্।] _ প্রহ্ললাদ-চল্লিত্র ক 
শোভ!। স্বার্থ আছে কি ন! আছে, সে কথা আমি বিলক্ষণই জানি ।, 
দূষণ । তাতেই বল্ছিলাম, রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে তোমাদের 

দুরে থাকাই ভাল। 
শোভা । কেন, রমণী বলে? আপনার হুষ্ট অভিগপ্রায়ে বাধ! পড়েছে 

বলে? আপনার নীচ স্বার্থ ধ'রে ফেলেছি বলে? 

দূষণ । শোভ1 আজ তুমি এত মুখরা ? 

শৌভা। প্রয়োজন হয়েছে বলে। 

দূষণ । না শোভা, তুমি ভুল করেছ। 
শোভা। নাঁ, ভুল আপনি করেছেন; যে ভুলের পরিণাম আমাদের 

সর্বনাশ! যে ভুলের পরিণাম--আমাদের গৃহ-বিপ্লবের অনল-শিখায় 

রাজপুরী ভন্মসাৎ হওয়] ! 

দূষণ। তাতে আমার উদ্দোস্ত ? 

শৌভা | উদ্দেশ ? উদ্দেশ্ত কি আপনি জানেন না? আপনি 

ছলনা করছেন? আপনি আপনার নীচ স্বার্থের কথ! জানেন ন!? 

আপনি ঘোর কপট! আপনার এতদিনকার গুপ্ত হৃদয়ের কথাটা পিতার 

মৃত্যুর পর হ/তেই খুল্তে আরম্ভ করেছেন। নতুবা পিতশোকের অনল 
নির্বাণ হ,তে-না-হ'তে আপনি কেন আমাদের গৃহমধ্যে বিদ্বেষের অনল 
জালিয়ে তোল্বার চেষ্টা কর্ছেন? কিন্ত যত চেষ্টাই করুন, আপনি যে 
জন্য যা কর্ছেন, সে আশায় আপনার ছাই-_ছাই-_ছাই ! 

| সত্বর প্রস্থান করিতেছিল ; তত্ক্গণাৎ সুবাহুর প্রবেশ 

ও শোভার হস্ত ধরিয়া ফিরাইলেন । ] 

সুবাহু। কি হয়েছে, শোভা ? লক্ষ্মী বোন! তোর চোখ মুখের ভাব 

০০০ 



৩০ এ প্রহলাল-চ্গল্িত | [ ১ম অঙ্ক; 

শোভা। এসেছ, দাদ! ভালই হেছে--নানি ছুটে তোমার 

কাছেই যাচ্ছিলাম । 

সুবাহ। কি হয়েছে? 
দুষণ। [ বিষগ্র হাস্যে ] আমার উপর আজ বিষম রাগ শোভার। 

শৌভ1। দাদা! আগে তোমাকে একটা বলে রাখি_তুমি সেনা- 

পতিকে বিশেষ ভাবে মানা ক,রে দিয়ো, আর কখনও যেন-_ আমি 

অন্তঃপুরে একলা থাকলে সেখানে উনি না আসেন। 

নুবাহু। এই ত তুমিই কলে দিলে, সেনাপতিও শুন্লেন। আমাকে 

আবার ফের্ বল্তে হবে কেন? 

দূষণ । [ স্বগত ] ওঃ, এ যে তীব্র অপমান ! 

শোভা । তোমাকেও ব'লে রাখ.ছি, দাদা! তুমি সেনাপতির সঙ্গে 

কোন গুপ্ত-পরামর্শে যোগ দিয়ো! না। পিতৃব্য জান্তে পারলে নিতাস্ত 

দুঃখিত-_নিতান্ত অমন্তষ্ট হবেন। তীর ুক্মদৃষ্টির কাছে কিছুই গোপন 

থাকৃবে না। 
দূষণ। যুবরাজ! আমাদের রাজ-নীতিক ব্যাপারে কোন কথা 

বল্বার অধিকার তোমার ভগিনীকে না দিলেই ভাল হয়। 

স্থবাু। সেটী আমি পার্ব না, সেনাপতি ! আমি মায়ের কাছেও 

অনেক কথা গোপন কর্তে পার্ব, কিন্তু আমার ভগিনীর 

কাছে একটী কথাও অগ্রকাশ রাখতে পার্ব না। আর অপ্রকাশই বা 

বাখবকি? না বল্বার আগেই যে, শোভ| সব কথা ষেন কেমন ক'রে 

বুঝে ফেলে আশ্চর্য্য বোঝ বার শক্তি শোৌভার! তুমি আমার 

ভগিনীকে সাধারণ বালিকা বলে বুঝ না, সেনাপতি ! 

. শোভা। ' দেখুন, আপনি আমাদের পিতৃব্যের বিরুদ্ধে কোন কথাই 
. বল্তে আদ্বেন না। প্িভৃব্য ইচ্ছা! করেন্, দাদাকে সিংহাসন দিরে 



ওয়দৃশ্ত।] প্রহ্লাদ-ভরিত্র ২... ৩৯ 

যাবেন, না ইচ্ছা করেন না দেবেন; তার দাদা কিছুমাত্র ছবি 
হবে না। আমার দাদ! অত রাজ্যের কাঁঙাল নয় বা অত ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে 

ঘোরে না। আপনার সেজন্তে একটুও মাথা ব্যথার প্রয়োজন নাই। 
নৃবাছ। [ সহাস্যে ] জানই ত, সেনাপতি ! আমার ভগিনী চিরদিনই 

একটু মুখর! । 
শৌভা। সাধে কি আজ সেনাপতিকে এতটা তীব্র কষাঘাত কর্ছি, 

তোমাকে সে সব কথা আমি কোনদিনই বলিনি, দাদা! কিন্ত আর 

গোপন রাখা চলে না। ও অধম চায়;কি জান? শুন্লে বিন্ময়ে ডুবে 
যাবে-দ্বণার নাসিক! কুঞ্চিত হয়ে আস্বে ! কিন্পর্ধা! সারমেয় 
আঙ্র যজ্ঞের হবিঃ লেহন কর্তে চাঁয়! আমার পিতৃদত্ত অল পুষ্ট অক্কতভ্ঞ 
অধম আমাকে পত্বীভাবে পেতে চায়। 

স্থবাহু। [ বিশ্মিত এবং উত্তেজিত হইয়1 ] ঘন্যা। বল কি, শোভা? 
কই কখনও ত ঘ্বণাক্ষরেও শুনি নি এ কথ1? এত ছুরাশ! থাকতে 

পারে একজন প্রসাদজীবী সামান্ত ভূত্যের প্রাণে ? বল নি কেন এতদিন 

আমাকে এ কথা? 

শোভ1। বলি নি, যদি ওকে নিরস্ত করতে পারি কলে? কিন্তু আজ 

যখন আমার অন্তঃপুরে তস্করের স্ার আমার অজ্ঞাতসারে এসে নিঃশবে 

দাড়িয়েছে ; সহসা দেখতে পেয়ে আমি একেবারে আগুনের মত জলে 
উঠেছি দাদা! এরূপ অন্তায় আমি বহুকষ্টে সহ করেছি। | 

স্ববাহু। একি ব্যবহার, তোমার সেনাপতি ? পিতা তোমাকে অত্যন্ত 

স্নেহ কর্তেন বলে কি তার কৃতজ্ঞতা তুমি এইভাবে প্রকাশ করতে উদ্যত 
হয়েছ নাকি? তোমাকে আমি বিশেষ সতর্ক-_বিশেষ সাবধান করে 

দিচ্ছি, তুমি আর কখনও আমার ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা কোনরূপ কথা 

বার্তী »লো! না। | 



২৩২ প্রহ্লাদ-ঢর্রিত্ [১অন্ক) 

দূষণ। [ পূর্ব হইতেই অনেকক্ষণ অবনওমস্তকে ক্রোধ চাপিয়াছিল ] 
আচ্ছা, তাই হবে। এখন আমি আদি। [ নতমন্তকে গম্ভীর ভাবে 

যাইতে যাইতে স্বগত ] আচ্ছ। শোভা! দেখব তৌমাকে-তুমি কত বড় 
ধড়ীবাজ মেয়ে ! 

| প্রস্থান । 

শোভা । সেনাপতি খুবই ৮'টে গেল কিন্তু। গুপ্তভাবে তোমার 
অনিষ্ট কর্বার চেষ্ট| কর্তে ছাড়বে না। তুমি আর ওর কোন সংশ্রবেই 

থেকে! না, দাদা! ও নিতান্ত নীচ--নিতান্ত অধম-_নিতাস্ত কাপুরুষ ! 

সহস! উন্মাদ আসিয়া গাহিল। 
উন্মাদ ।-_ 

গান। 

ওধে বিষম ফন্দীবাঁজ। 

বিষম ঠযাট। বাধিয়ে ল্যাঠা, করবে হামিল আপন কাজ ॥ 

ওষে দুধ-কল! দিয়ে পোষা গোথ রো সাঁপ, 

দেখলে পরে প্রাণের ভেতরে ওঠে যেন কীগ, 

ওযে রদ্ধ গত শনির মত কবে মাথায় হান্বে বাজ ॥ 

[ প্রস্থান। 

শোভা । দেখ, দাদা! সেনাপতির দুষ্ট অভিসন্ধি আমাদের উদ্মাদও 

: বুঝতে পেরেছে। এস দাদা! মায়ের কাছে যাই। 

| [ উভয়ের প্রন্থান। 



চতুর্থ ছুশ্য 

নিভৃতম্প্রদেশ 
প্রহলাদ তন্ময়ভাবে কার যেন বাশী শুনিতেছিল আর গাহিভেহিল 4 
প্রহনাদ ।-- 

গান 1: 

কে জানে ওই কে বী বাজায়। 
কোণা থেকে, থেকে থেকে . 

'আমায় নিতুই এসে বাঙী,খে।নায় | 
. কাখের ভিতর দিয়ে মরমে পশি' | 
আমার আকুল প্রাণে ব্যাকুল ক'রে দেয়+গে! ওই বাণ, 
আমার মন উদাসী, গণ উদ্দাসী, 

কোথায় যেন যেতে চায় ॥ রা 
ওগে। তুমি কোন্ বিদেশী, কোন্ অচিন দেশে রও, 
কেন আড়াল থেকে বাজাও-বাশী, একবার কথা কও, 

কেন দেখা দাও না-কথা কও না, 
শুধু পাগল ক'রে যাও গো আমায় ॥ 

বালক সং হ্াদের প্রবেশ! রিরারা 
[... সংহাদ। পিলু, আজ তুমি ভাই জামাকে না ডেকে এ লী... 
এখানে "চলে এসেছ ? আমি সারা বাড়ী তোমায় পাঁতি পাতি: কারে... 

| ও খুলেছি টি : 



. প্রহ্নাদ। ওলা সেজ-দা! নন ৃ 
ধরিয়! সাদরে ] রাগ করে! না আমার উপর | 

.. মংস্থাদ। সেই বীশীর সুর গুনে বুঝি আযায় ডাকৃতে ভুলে গেছ? 
০... প্রহলাদ। হা, সেজদা! সেই বাশী আজও বেজে উঠেছিল, এই 
১, এতক্ষণ ধ'রে তাই শুনছিলাম | কি মিষ্টি সে বীশী, সেজদা! শুনলে আর 
: কোন কথাই ষেন মনে থাকে না। 

সংস্থাদ। কেন ভাই, সে বাশী আমরা শুনতে পাই না? 
প্রহলাদ। এ তমজ|! আর কেউ শুন্তে পায় না! একলা আমাকেই 

. শোনায়-কেউ কাছে এলে আর বীশী বাজায় না। এই ত এতক্ষণ 
: - ধরে প্রাগভ'রে গুন্ছিলাম; যেমন তুমি এসে ডেকেছ, অবনই বাশী 
.. . থেমে গেছে। ভারি কিন্ত মজা! 
.. সংস্থাদ। সত্যি পিলু, তোকে আড়ীল থেকে কে যেন একজন 
' ভালবাসে ; তাই অমন ক'রে নিতুই এসে বাণী শোনায়! 
২... প্রহ্নাদ। ভালবাসলে তবে দেখা দেয় নাকেন? কাছে আসে 
এ নাকেন? কথা কয় নাকেন? আমি যে তাকে দেখবার জন্তে কত 
...: ছটফট.করি, কত ডেকে বলি_-ওগো, কে তুমি বাশী বাজাও, আমায় 
রি একবারটী দেখা দাঁও-_আমি তোমায় একবারটা দেখব! কিন্ত কই; 
র্ - কোন সাড়াই ত দেয় না? তবে আমায় ভালবাষে কিসে ? 

. সতাদ। বোধ হয়, লে কাণে কালা হবে, তাই তোমার ডাক সে 
ুন্তে পা না। 

+. প্রহলাদ। দেখা দেয় না কেন? কাছে আসে না কেন? 
ষংহাঁদ। কাল! কিনা, তাই সে লজ্জার কাছে আসে না। 

প্রহলাদ । কোথায়'থ্যকে জান্তে পেলে আমি নিজেই তার কাছে 
বেতাম-_তাকে প্রারে দেখ ভাষ, আর কান পেতে তার ধাশী গুন্ভাম। । | 



. সংঙ্কাদ। আচ্ছা, টা থেকে বানি আওয়াজ আসে ? ৭ 

প্রহ্লাদ। কোন্দিক্ থেকে, ঠিক বুঝ.তে পারি না। নে হত বন, রর 

আকাশ বাতাস সবই তার বাশীর সুরে ভ'রে গেছে। পি পরি 

একটা মোগু! খাইতে খাইতে পঞ্চদশ বব 
বয়স্ক অনুহ্বাদের প্রাবেশ। | 

অনধু। [ একটু দুরে থাকিয়া] এখানে বসে বসে ছু'জনের কি - 

করা হচ্ছে? এখনই আমি গিয়ে বাবার কাছে বলে দিচ্ছি, তখন : 

€কমন মজাটা টের পাঁবে। ্ 

সংহাদ। এই ত আমি এইমাত্র পিলুকে এখানে ডাকৃতে এলেছি।' রি 
প্রহলাদ। কেন, আমরা ত কোন দোষ করি নি, মেজদা? হি 
অন্ু। বাবা কাল ঝলে দেন্ নি যে, দার্মিকির রা ক নিছে র্ 

তীর-চালা শিখবে? | এ 

সংহাদ। সেত তোমাকেও বলে দিয়েছেন, অঙ্ুদা ! এ .. 

কই তীর-চালা শিখ. না শুধু মোগডাই খাচ্ছ। এ 
অন্ু। [আর একটা মোওা। ভাতিয্া। মুখে দিয়! খাইতে খাই. 

অন্পষ্টভাবে ] মা আমার দিয়েছে, তাই খাচ্ছি, খুব কর্চি, তোদের ভাঁতে ... 
কি? এই. দেখ--আরও খাই। [আরও একটু ভগ্নাংশ. সাল নটি 

গপাগপ. শবে খাইতে লাগিল । ] ৪ 
সংহ্বাদ। আমিও তা? হলে বাবাকে ঝলে দেবো! যে, সালাত রি রি 

ক্সাজ ভীর-টালা শেখে নি, কেবল গপাগপ, ক”রে মোও খেয়েছে।. 

ন্থ। আমিও বল্ব,মোগডা দিই নি বলে মিথ্যে ক'রে বলেছে ): 

প্রহ্লাদ | তুমি বাবার কাছে মিছে.কথা! বল্বে, দাদা? 

হি |. বাঁব। ছান্তে পেলে তত ঠ. 



নু. রা ৫ চা (প্রজ্নাল-চল্জিত্র রঃ পা ১ অব; রী 

 প্রহলাদ। নাই বা পেলেন, কিন্ত মিছে কথা বল্তে নাই, মেজদা 1. 

- অন্থু। নে_নে--তোর আর জ্যাঠাম কর্্তে হবে না পিলু! 

এচোড়ে-পাকা কোথাকার ! 

 সং্াদ। থাক্ ভাই, পিলু! অনুদাকে চন বল্তে যেয়ে! না, 
অন্থদা তোমার কা! ভাল শোনে না; মিছে ক'রে বাবার কাছে বলে হয় 

 ত তোমায় বকুনি খাওয়াবে । 

অন্গ। এঁযাষ্্যাস্থ্যা সেদিন "কেমন বকুনি. খাইয়েছিলাম, যেদিন 

সেই কুঠেটার হাতখানা পিলু নেকৃড়! দিরে জড়িয়ে দিচ্ছিল ? 
প্রহ্লাদ। পেও তমিছে ক'রে বলে। আমি বুঝি তার কোলে 

উঠেছিলাম? তুমি কেন সেই মিছে কথাটা বল্লে বাবাকে ? 

. সংহদ। যদি পিলু সেদিন চুপ ক'রে না থেকে বাবাকে মুখ ফুটে বল্ 

ত ষে, তুমি মিছে ক”রে ওর নামে লাগাচ্ছ, তা” হ'লে কিন্তু অনু-দা, তুমিই 

উল্টে বকুনি খেতে । পিলুর, কথা৷ বাবা খুব বিশ্বাস করেন। দেখতে 

পাও না, আমাদের সব ভাইয়ের চেয়ে বাব! পিলুকে বেশি ভালবাসেন £ 
বলেন যে, পিলু মিছে কথা বলে না কারও সঙ্গে মারামারি করে ন1? 
. অহ্থ। ও যে বাবাকে মিষ্টি শিষ্টি গান শুনিয়ে বাধ্য ক'রে ফেলেছে, 
- ওকি কম চালাক ছেলে! কিন্তু--মা? মায়ের কাছে কেমন বকুনি 

... খান ? দিনরাত জ্যাঠাই-মার কাছে থাকে বলে মা কেমন বকে? আচ্ছা, 
| দেখতে পাবে__এইবার মজাটা! বাবাত তপন্তা কর্তে কালই চলে 
_..: স্াচ্ছেন, কতকাল বাড়ীতে আসবেন না, তার ঠিকও নাই ; তখন পিলুকে 
- কে ভালবাসে দেখা বাবে। বড়-দা রাজা হবে, আমায় বড়-দা ভালবাসে, 
রি ছি বলার সঙ্গে-মূজে থাক্ব-__আর পিবুকে বকুনি খাওয়াব। 
টি সাদ । কেন বল দেখি, অনু » পিলুকে ভূমি দেখতে পারনা? | 

ক শামাদের সকলের ছোট ভাই? ওকে কোথায় দি তা নাকঃরে 



| হস শুধু _ও যাতে খুনি, খায়, তার মদ কঃরে বেড়াও [ র্ পিলু 
ত তোমার ওপর অমন হিংসে করে না! রা 

অন্থু। তোকেও কিন্তু বলে দিচ্ছি, সংহাদ | যদি রঃ আমার কথা 
না চলিস্, তবে বড়-দা রাজ হয়ে বস্লে তোকেও বুকনি খাওয়াব ু র 

প্রহলাদ। [ কোমল স্বরে ] কেন, মেজদা! তুমি আমায় ভালবাস 
না? আমি কি কোন দোষ করেছি, মেজ-দ1? [ চক্ষু ছল্ ছল্ করিল]. 

অন্ু। বাবা আমাদের চাইতে তোকে কেন অত ভালবাস্বেন? . 
সংস্বাদ। তাতে পিলু কি করবে? ওর তাতে কি দোষ আছে? 
অনু। ও নিশ্চয়ই লুকিয়ে আমাদের নামে বাবার কাছে লাগায় ও 

মিন্ মিনে ডাইন্-_ছেলে খাবার রাক্ষস ! 2 

সংহাঁদ। না, অন্গ-দা ! পিলু কখনও কারও কাছে ক্ছি লাগায় না! 

ন্থ। | মুখভঙ্গি করিয়া ] না-_না-_তুই ত সব জানিস! ও মিষ্টি- 
মিষ্টি কথা কয়ে আর গান গেরে বাবাকে ভুলায়, আর মিছেকথ লাগিয়ে- রন . 

লাগিয়ে আমাকে আর বড়-দাঁদাকে বকুনি খাওয়ায় । 
. প্রহলাদ। [ ঢুই হাতে চক্ষু চাপিয়া কীদিয়া ফেলিল। ] 

সংহাদ। দেখ দেখি, তুমি মিছেমিছি ওর নামে দৌষ দিয়ে ওকে . 

কাদিয়ে দিলে! ওষে মিছে কথা মোটেই গুন্তে পারে না। [ নে 

কাছে গিয়া তাহার চক্ষু মুছাইিতে'মুছাইতে সাদরে] নী-_ভাই, তুমি রি ডো 

না। চল__আঁমরা অন্থ-দারি কাছ থেকে চ/লে যাই। অনু-দা ভারি ছুষ্ু ! 

| [ প্রহ্নাদের কবেষ্টন করি! ধীরে ধীরে প্রস্থান । 

অন্থু। ওঃ, ভারি মায়! দেখানো হচ্ছে! কাল থেকে দেখা যাঁবে। 

প্র আমার কথা না শুন্লেতোমারও কি দশা হয়ঃসংহাদ! যাই, (বড়দার 

.. কাছে গিয়ে ওদের টানা নামেই আগে -থেকে খুব. কারে লাগিয়ে 
ছি গে। . : কা খাইতে খাতে কান 



পিহবজম দুস্থ 

নিভৃত-প্রদেশ | 

একাকী দূষণ কুট-চিন্তা1! করিতেছিল 

দূষণ । কি তীব্র অপমান! একট! বালিকার কাছে আজ আমাকে 
মাথা হেট ক'রে আস্তে হ'ল ? দূষণের জীবনে আজ এ নূতন! যাঁর 
ইজিতে শত শত দানব-সৈন্ত পরিচালিত, অস্ত্রের বন্ধনার স্বর্স-মর্ভ-রসাতল 
বিত্রাসিত, সেই সেনাপতি দূষণ একটা ক্ষুত্র বালিকার নিকট হ,তে আজ 

তীব্র অপমানের কষাঘাত সহ ক”রে নিঃশবে ফিরে চলে এল ? এর 
.. শ্রতিশোধ_শোভা--তোমার পক্ষে যে কি হু'য়ে দাঁড়াবে, তা সেইদিন 

বুঝতে পার্বে! তোমাকে যে ভাবে পারি, আমার প্রণরিনী কঃরে 
. ছাঁড়বই। তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে যখন উন্মত্ত হয়েছি, তখন তোমাকে 

পাবার পথে যত রকম বাধা-বিগ্ন থাক্-না-কেন, সব সরিয়ে ফেল্ব। ক্ষপধা _চু্জজিনীর মত আজ যে ফণা উত্তোলন ক'রে আমার সম্মথে দাড়িয়ে রমন কর্ছিপে, আবার একদিন ভুলুষঠতা লতিকার মত তোাকে আমার 
ও রঃ : শ্রই পদতলে পতিত হ'য়ে আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা কর্তে হবে; তখন -. ফোথার পড়ে থাক্বে, তোমার এ গর্কিত দাদা বাহ! কোথায় উড়ে 
. ষাষে ভার গর্ব অহঙ্কার! এ যুদ্ধের প্রধান অন্তর হবে আমার-_যুবরাজ 
রঃ ত্াদ। চি করায় করতে পারলে আর কোন চিন্তা থাকবে না 
- শোভা | আজ হ'ভেতোার ভগ্যলিপি আমারই হস্তে পরিবর্তিত হতে 

বে। কই, এধনও আস্ছে না। না, & যে আনল্ছে, টা | 
ঈসা? 1 ছে, 1] না,মেইবাচাগেছে। 



| বাস্তভাবে হ্রাদের প্রবেশ। 
হাদ। এই যে, সেনাপতি! আস্তে একটু দেরি হয়েছে ) কারণ. 

তুমি ঘণ্টাকর্ণকে সঙ্গে আন্তে নিষেধ করেছ, তাই তাকে সনির কত, 
একটু মময় লেগেছে । 

দূষণ। ওটার সঙ্গ একবারেই ত্যাগ করূলে ভাল হয়, যুবরাজ। | . 8 
হাদ। না, ওকে তোমার কোন সন্দেহ কর্বার কারণ নাই, 

সেনাপতি ! মুখে ও যাই বলুক, ও আমার ক্ষতি-_প্রাণ গেলেও কর্বে না, / 
দি” | থাক্) কাজের কথা শোন, যুবরাজ! আমি আজ সবার :. 

সঙ্গে দেখা করেছিলাম ; কথায়-বার্তায় বুধ লাম, স্থবাহথ তোমার নিতাঙ 
বিদ্বেধী। এদিকে দৈত্যপতির কাছে তোমার নিন্দা-কুৎসা কঃরে রব 
হ'তেই তোমার উপর দৈত্যপতির একটা বিদ্বেভাব-_একটা অশ্রন্ধা 
জন্মিয়ে রেখেছে । যতটা বুঝ তে পার্লাম, তাতে যেন বোধ হ+ল, দৈত্যপতি. 
স্থবাহুকেই স্বর্গ-সিংহাসন অর্পণ ক”রে তপস্তা-যাত্র। কর্বেন। 

হাদ। [ উত্তেজিতভাবে ] বটে? বটে? 

দূষণ। রাখ, উত্তেজিত না হ+য়ে ধীরভাবে যা বলি, তাই শোন। 
হাদ। কি, বল? তে 
দূষণ । আগামী কল্য যদি সুবাকেই সিংহাসন দিয়ে যান তা? হালে 

এক কাজ করতে হবে। 
হাদ। কি কাজ, বল ? যা বল্বে তাই কর্ব। থে 
দূষণ। আমি জানি, ছোট মহারাণী, বড় মহারামী তারার 

উপর অন্তষ্ট নন্--বরং বিরক্ত | . 
স্তাদ। অতিশয় !. অতিশয় ! গুদের নামও, পরন্তে পারেন না. / 

দুরু, আরও যদি, কাল ৈত্যপ্তি তোমাকে সিংহাসন নী. নি 

রি হবাজকেই ছিরে খীল, তা ছুগলে, ভিনি আরও জলে মে উঠবেন, কেকা 



হি ভরহ্দাদ দি ০ 

শ্ব্যা মি স্পা নি 

.. দৃষণ। তা হ'লে তিনিও আমাদের পক্ষে থাকলেন, দন 
খা পরী কেমন_জান ত? 

.. স্থাদ। তাআর জানি না? | 

.. দুষণ। তা হ'লেই যুবরাজকে সিংহাসনে বসানো! আমার একটুও 
| ১৮ হবে না। 

| কি রূপে? 

রা রে ॥ দে এখন বল্ব না। কাল্কার অবস্থাটা আগে দেখে নি, 

কার পর সে কথা বল্ব। 
১.২. সাদ. |, হা, সেদিন মাকে দিয়ে বাবার মনের ভাবটা কি জান্তে 
চি না ? এ 
:..১,ছুবপ। হা হা, ভালকথা ! কি জান্লেন রাণী-মা? 
. স্থাদ। স্পষ্ট ক+রে কোন কথাই পিতা মাকে বলেন নি) তবে এই 

: ক্বলেছেন যে, তিনি কিছু অন্ঠায় কর্বেন না যা কর্বেন, তাতে আমাদের 
পক্ষে কোন অনিষ্ট হবে না.। সুবাছিটা বাবার মনের ভাব ঠিক বুঝতে 
: পারে নি। বাবার পেটের কথা বের্ করা বড় সোজা কথা নর ! 

.দুষণ। যদি নির্কিক্ে' কাজ হাসিল হয়ে যায়, ভালই; নতুবা আমাদের 

. বড় ক'রে কার্য উদ্ধার কর্তে হবে। এমনভাবে কাজ ক'রে রাখ.তে 
হবে যে, যাতে দৈত্যপতি তপন্তা থেকে ফিরে এসেও আমাদের যড়ন্তজাল 

ছিন্ন কর্তে না পারেন! .. 
লি [দূ ঘন্টকর্ণ আলিয়া উ“কি মারিতেছিল ] 
রর টা ই, তা টারিউনাটি গেলেন কোথায়? এই. রিং 



. ধমনৃ।] 7 প্রচ্লাদনল্মিত্র 1:৪৯. 
খা কন্দর পন ক”রে উ$ লে, দিন বদি সখা নল 

রাজমুকুট দেখতে পাব ত? রে 
দূষণ । সে খবর আমি কি জানি? পি বল্তে পারেন সে 

কথা। তার পুত্র-_-তাতে জ্যোষ্ঠ। রি | 
ঘণ্টা। একেবারে কিছুই জান্লে না, বাঁবা, এমন ডাহা নিজল। 

সত্যকথা বলতে আরম্ভ করেছ? তবে কৃতজ্ঞতা জিনিষটা সেনাপতি 
খুবই আছে। | 

দূষণ। [ স্বগভ ] আবার ব্যঙ্গ-বিদ্রপ ! 12 
হ্বাদ। ঘণ্টাকর্ণের কাছে গোপনে র প্রয়োজনই নাই, সেনাপতি |: 
দূষণ। [স্বগত ] আছে কি না আছে, সে কথা আমি জানি। 
ঘণ্টা। চলুক, নিরাপদে কার, বর এই কর্ণে অন্কুলি 

দিয়ে রইল। 

অদুরে সহস! উন্মাদের প্রবেশ । 
উন্মাদ ।__ | 

গান। 

ও সব ফুহুর-ফাক্ছর কেন রে তষে। 

মাম্নে ভান্ছর শ্বশুর দীড়িয়ে আছে, 
মজা টেব্ পাবে ॥ 

হাদ। ওটাকে এখনও সাবাড়, ক"রে দাও নি, সেনাপতি? রা 
 উন্মাদ।-_- 1 পুর্ব-শীতাংশ ] | 

| সাবাড়, কব্বে সাধ্য আছে কার, 

দি: বাড়তে গেলেই গন আছে তার, ক 



রি জি ্রলাদভকিত্র [উদ অন্ক) 
 দুষণ। ্যাটাকে কোথাও খুজে পাইনি। 
উন্মাদ |. , [পুর্ব-গীতাবশেষ ] . 

খুজে খু'জে হয়রাণ হবে, খুঁজে পাবে কে, 

অ(পনার খোজ খোজন। আগেস্পরের খে।জ দ্বেখে, 

এই খোজাধুজি'ভাঙ বে সেদিন-- 

যেদিন বোঝাবুঝি“হবে ॥ 

দূষণ । .[ কোষ হইতে তরবারি মুক্ত করিয়া ] ্রাড়া তবে। 
[ উন্মাদের তড়িদ্বেগে প্রস্থান , তৎপশ্চাৎ সেনাপতি কিঞ্চিৎ 

গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল |] 

স্বাদ। ফিরে এলে? পার্লে না? 

 দুষণ। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল | 

ঘণ্টা। ভূলে যাচ্ছ কেন? ওর যে, বড় রাজার কাছ থেকে দানবী : 

মায় শেখ! ছিল ! আর ওকে সাবাড়, কর্বার জন্য এতটা ব্যস্তই বা কেন? 
বেচারা বড় রাজা শোকে পাঁগল হু'রে গেছে, তাই ছন্দবোধটা একটু 

কম আছে। আবশ্ত, সেনাপতির মত সখার উপরে কৃতজ্ঞতা দেখাতেও 
. পার্ছে না; কাঙ্গেই পাগল হ”লেও বড় রাজার গুষ্টির দিকেঈ ওর ঝেঁকৃ। 

ৃ সেদিকে অনেক ম্কুণ খেয়েছে কিন1; সেনীপতির মত হজম শক্তি না 

থাকায়, মাঝে মাঝে এসে উদগীরণ ক"রে বায়। 
দূষণ |. তা? হলে, যুবরাজ! আজ এই পর্য্যস্ত ? 

 ঘণ্টী। কাল তা” হ'লে আবার কখন থেকে সুরু হবে? আমি ঠিক 

সময়ে এসেই হাজির হব। আজ যথা সময়ে হাজির হ'তে পারি নি, তার 

জন্ত আপশোষে বাচছি নে! রী | 

জাদ | কাল রাজসভায় রাজি থেকো, সখা. ।. কাল একটা! আমার 



মুল 11... রি প্রচ্মাদ- জিত দাতা ৪৩. 

: খবপ্টা। নি ভাবতে হবে না, খোদ হর যখন সহায় শান, 
তখন আর দুর্বল অবৃষ্ট তোমার কি করতে পারে? . : 

দূষণ। তবে এখন আসি। * 
স্বাদ চল, সকলেই যাচ্ছি। 
ঘণ্টী। এলাম আর চলা ? আঃ, কি আপ-শোষ গে! 

| [সকলের প্রস্থান। 

সভি দুস্থ্য 

নগর-পথ 

গীত ও নৃত্য করিতে করিতে লণ্ড ও ভণ্ডের প্রবেশ । 

গান । 

অমি লও, আমি ভগ । 

আ।মর! গা গুলিয়ে বুক ফুলিয়ে 

চলি যেন ছুটে। বিশ্বনাপের য্ড ॥ 

মোর! মৃত্যুর মত ঘর্ধবার, 

করি বছর মত চুরমার, 

 অ্ব'লে উঠি দেখতে দেখ তে 

| যেন মধ্যাঙ্কের মার ॥ 

মোর! যার পিছনে লাগি, 

তারে নাস্ত।নারুদ ক'রে ফেলি, 

| হক না সে মিন্সে কি মাগী ; 
মোর! ঘর-ভাঁঙানি ঘর-ছালানি, 



দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রর্থস্ম দুশ্যয 

রাজসভ! 

[একখানি সিংহাসন কারুকাধ্য খচিত আন্তরণে আবৃত হইয়! মধ্যন্থলে 
রক্ষিত ছিল, এবং তাহাতে রাজমুকুট শোভা পাইতেছিল। অপর 

আসনে হিরণ্যকশিপু গ্রহলাদকে কোলে রাখিয়া উপবিষ্ট ছিলেন; 
. পার্থে বৃদ্ধ মন্ত্রী আসীন | দক্ষিণ পার্থ বিনীতভাবে স্থবাহু দণ্ডায়মান, 

বাম পার্খে উজ্জ্বল বেশে হাদ ও ঘণ্টাকর্ণ দণ্ডায়মান ; তৎপার্থে 
সেনাপতি দূষণ দণ্ডায়মান ছিল, পরিচারিকাঘয় ব্যজন করিতেছিল ; 

_. প্রতিহারী পশ্চাতে আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রহলাদ পিতৃ- 
| পরিচ্ছদের কারুকার্ধ্যগুলি দেখিতেছিল এবং হস্ত দিয় নাড়িতেচাড়িতে- 

. ছিল; হিরণ্যকশিপু ন্নেহময় হস্তে প্রহলাদের মন্তক, চিবুক, বক্ষ স্পশ 
 করিতেছিলেন; সভা নিস্তব্ধ ছিল। ] 

5. হিরণ্য।. কৈ, মহাত্মা মহানাভ ত এখনও সভাতে উপস্থিত হন্ নি: 
পজ্ছিকি-. ক 

রঃ তৎক্ষণাৎ মহানাভের প্রবেশ । | 
রি মহা। | প্রবেশ পথ. হইতে] না, বাবা! আর প্হিরীকে 
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| হিল আজকার র সভা-আাহ্বানের উ্দস্ত কেহই সম্যক অবগত. 
নন্) আমি এখনই আমার উদ্দেন্ত সভাস্থলে প্রকাশ করব |. (সকলে 

স্থির হয়ে আমার বক্তবা গুনুন। .. | 
মহ1। বল, বাব! ! | মি 

হিরণ্য। বল্ব কি-_বল্তে যাচ্ছি; কিন্তু বল্বার ভাষা ষেন ৰা 
পথে এসে রুদ্ধ হু”য়ে যাচ্ছে! এ স্বর্গ-সিংহাসন আজ শৃন্য ; এ রন্ধ- 

খচিত আস্তরণ হ'তে আমার জ্যেষ্টের স্থৃতিচিহ্ছগুলি যেন ফুটে ফুটে 
বেরুচ্ছে, আর আমার অন্তরের ভ্রাতশোকানল কে যেন আরও দ্বিগুণ- 

রূপে জালিয়ে তুল্ছে ! হাঁয় ! সে বিশাল শান্মলী তরু আজ কোথায়? 

ভ্রিলোক-বিজরী অখগ্ডদোর্দও প্রতাপ আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর আজ 
কোথায়? 

[চক্ষে বন্ধ দিয়! কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন) অন্তান্ত সকলেই 
বিষগ্নমুখে নতমস্তক হইলেন । মহানাভের চক্ষু হইতে জলধারা 
পড়িতে লাগিল। হাদ সেনাপতির কানে কানে কি ষেন 
বলিতে খাইতেছিল, কিন্তু ধূর্ত সেনাপতি ইঙ্গিতে নিষেধ 
করিয়া নতমুখে রহিল। প্রহ্লাদ পিতৃ-চক্ষ ধীরে ধীরে 

মুছাইয়া দিতেছিল। ] | 

প্রবেশ-পথ হইতে উন্মাদ আসিয়া গাহিল 

উদ্মা ।-- 

গান। 

প'ড়ে আছে ওই দেখ, শুন্য সিঃফাসন। মে 

খে বুক কেটে যায, কি কফরখ চায়... . ... 

শাহ লিজা? 



আমি যার শোকেতে পাগল হ'য়ে হায়, . 
- পথে পথে বেড়াই খুঁজে পাই না যে কোথায়, 

বল কোথায় গেলে পাব তারে-_ 

আমার শূন্যময় এই ত্রিভুবন ॥ 

 মহা। [ সোচ্ছাসে ] ওহো হো! বাব! হিরণ্যাক্ষ ! তুমি কোথায়? 
উন্মাদ | [ পুর্ব্ব গীতাবশেষ ] | 

কেন, কিসের তরে ওগে। তোমরা বল গে। বল, 

| দেখতে দেখতে এমন ক'রে সর্বনাশ হ'ল, 

হায়রে শশিশুনয নিশার মতন 

আজ শূন; ভবন--শুন্য আসন ॥ 

| | বেগে প্রস্থান । 

মহা। কত অনাথকেহ টেনে এনে আশ্রর দিয়েছিল, বাবা | হয়, 
আজ তার! সকলেই অনাথা-_পিতৃহীন|। 

হিরণ্য। যাক্, এখন. আর শৌক প্রকাশের সয় নাই। আমার 

প্রধান উদ্দেশ - প্রথম কর্তব্য-_আমার জো্ঠ-হস্তার,প্রতিশৌধ গ্রহণ করা । 
যতদিন ন! সেই প্রতিহিংসা সাধন কর্তে পার্ব, ততদিন আমি ভ্রা 
শোক প্রকাশের অধিকারী নই। খেদ থাকৃত না চুঃখ থাকৃত রা 
- যদি আমার ত্রিলোক-বিজয়ী ভাই কোন সমকক্ষ প্রতিবন্দীর সঙ্গে যুদ্ধ 
ক'রে বীরের মত প্রাণ দিতে পার্তেন! এ যে তা নয়_-এষে একটা 

_নিক্কষ্ট পপ্ড বরাহের হস্তে নিহত হয়েছেন ! এ ছুঃখ কি আর রাখবার 
স্থান আছে? দানব-ইতিছাসে এ কলক্ব-গাখায় চির-কলম্িত থাক্বে যে? 
ওঃ, কি গ্লানি-কি দ্বণাঁকি অন্তর]. | 

০, হজ,  দৈত্যোঙ্বর | ষত্যই ত সে বরাহ-্ি নিকট পপ বংশজাত 

[1.. দেবি খে ক্নেছেন নত সং ষ্ঠ পতি ভরিই বাহন রা 
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কারে দৈত্যপতিকে সংহার করেছে। করা, পশুর হাতে নিহত হন: 
কলে শ্লীনি বোধ কর্বার কারণ কিছুই নাই। টি 

হিরণ্য। জানি, মন্ত্রি! সে কথ রানি | নারদের মুখে সে কথা রি 
শুনেছি ক'লেই ত প্রতিহিংসা সাধনের জন্ত এতদুর ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছি 
কিন্তু ত্রিলাকের লোক ত সেরহন্ত অবগত নয়। তার! জান্ছে যে, 

একটা বরা হান্তেই হিরণযাক্ষ বিধ্বস্ত হয়েছেন। যতদিন না সেই ্  র্ 
মায়াবী বৈকুষ্ঠপতিকে ত্রিলোকের সন্মুখে পশুর স্তাঁয় হত্যা কর্তে 'পার্ছি, টা 

ততদিন ব্রিলোকের মনে প্রক্কত বিশ্বাস জন্মাতেঞ্পার্ৰ না। ০ 
মহ1। তুমি এখন কি কর্বে মনস্থ করেছ, বাবা? 

হিরণ্য। আমি ব্রহ্মার তপত্তা ঝরতে হিমালয়ে েতে মনস্থ করেছি 
মভায্মন্ ! রা 

মহা। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, বাব! রি থে বৈজি 
কগা বল্লে, আমি তীর সম্বন্ধে অনেক কথাই দাদার কাছে শুনেছি । 

হিরণ্য। কি বলেছেন পিতা আপনাকে ? 2 

মহা। ঝলেছেন__বৈকুষ্ঠপতি নারারণকে ভ্রিসংগারে কেহই পরাস্ত টা 
কর্তে পাঁরে না। ক ডি 

হিরণ্য। পিতা তার দেব) পুত্রদের সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত নেহ- . 
(শান তাই অতিরঞ্জিত গুব্যাখ্যাও তীর মুখে শুন্তে পাওয়া অসন্তব ক! ব. | 

সাশ্চর্য্যের বিষয় নয় !- পা 

মহা । দানবদল-দলন করাই নাকি তার একটা প্রধান কার্য । ॥ 
ছিরপ্য। চিন্তিত হবেন না; এ সবই অতিরঞ্জিত |. 

নহা। মধু আর কৈটভ দৈত্যকে নাকি তিনিই বধ করেছিলেন 1 ... 
এ (হিরা | সে চাঁলাকী কঃরে।.. কাদের বধ কর্বার হা কা: 

নিকট থেকেই কৌশলে লা লাভ করেছিল |. রঃ 
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অহা। রগ নারি িডারাবা!, রী . 
| হিরণ্য। সেও পণ্ড সেজে-_বীরের মত যুদ্ধ ক'রে ত নয়? দাদা 
তখন ত্বণাভরে তাকে গ্রাহই করেন নি। অবহেলায়--চরণে সামান্ত 

: কণ্টক বিদ্ধ হ'লেও প্রাণাস্ত হওয়! অসম্ভব নয়। 
. মহা। দেখো, বাবা! খুব বিবেচনা ক'রে কার্যে প্রবৃত্ত হঃয়ো। 
এক হিরণ্যাক্ষের শোকানলে দিবারাত্র দথ চি এর পর আর এ 
ভাগ বুকে সন্থ হবে লা! 

হিরণ্য। কঠোর তপন্কালন্ধ বিধাতার বরে আমি নিশ্চরই ভ্রিলোকে 
অজেয় হয়ে সেই ভ্রাতৃহস্তার প্রীণ-সংহার কর্ব। 

মহা! । যেব্রক্মার তপস্তা করতে যাচ্ছ, তিনিও না কি সেই নারায়ণ 
হরির উপাসক, বাবা ?. 

.. হিরণ্য । তা হোক্, তপন্তার এমনই প্রভাব বে, বাধ্য হয়েই তাকে 
অভিমত বর দিতে হবে। 

সত্বর সংহাদের প্রবেশ। 

এ সংস্াদ। সকাল থেকেই পিলু আজ কিছু খায় নি, বাবা! জ্যাঠাই- 

টির বীটানিরারারীঃ 
. ছিরণ্য। যাও, প্রহলাদ অন্তঃপুরে যাও। 
-... প্রছ্লাদ। তুমি আর কীদ্বে না ত-_বাবা, বল? 
.. ছিরপ্য। না, তুমি যাও। | 
7.1 সংথাদ ও প্রহ্নাদ পরল্পর কণঠবেষ্টন করিনা প্রস্থান করিল। 
. অনী।: ।  ঝীজ-সিংহাসন যে শুন্ত পড়ে আছে, দৈত্যনাঁথ ? | 
হা?) ছা, বাবা! সিংহাসন স্বদ্ধে কোন ব্যবস্থাত ক'রে যেতে 
হবে... 



যা [কে টিপি] সরল সখা) ......... 1০88 তে 
হিরপ্য। হা, তারই ব্যবস্থা কম্ব বলেই আজ সকলে আত চ 

হরেছেন। আমার মন্তব্য এখনই সকলে অবগত হবেন।  - 3. 
হাদ। [ জনান্তিকে ] সখা! এইবার মা দুর্গীকে ডাক। রা 

ঘণ্টা। [ জনাস্তিকে ] আর কাউকে ডাকৃতে হবে নাঃ রাজ-মুকুট 
তোমার মাথায় উঠবে কলে নিজেই দেখ না, মহা! ব্যস্ত হয়ে তোষার রর 
দিকে হা! ক+রে চেয়ে রয়েছে! ও 

স্বাদ। [জনাস্তিকে সহাস্যে ] তা” হ'লে তোমায় ছুধ দিয়ে নাওযাব, - 
সখা! | 

হিরণ্য | বৎসস্ুবাছ! আমার কাছে এস। 

[ স্বাহু বিনীত্তভাবে কাছে গিয়া দীড়াইলেন ] ূ 
হাদ। [ জনান্তিকে উদ্দিশ্ন মনে ] তাইত কাছে ডেকে নিলে যে, সথ| ?. 
ঘণ্টা। [ জনান্তিকে ] বোধ হয়, স্পষ্টামপষ্টি বলে দেবেন্ যে, তোমার ঠ 

বাপু হবে না। এ 
হিরণ্য। বস! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবাহুকে ভোগা কস: 

পড়ে কি? রি 

স্বাহ। একটু--একটু। আনি তখন নিতান্ত শিশ। চি 
হিরপ্য। হা, তুমি তখন নিতান্ত শিশু । হায়, পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে ্  

 সর্পাঘাতে তার মৃত্যু হয়। মহাবাহু জীবিত থাকৃলে স্বর্গ-সিংহাঁসন আজ... 
তারই, প্রাপ্য হত) কিন্তু সে আশা যখন আর নারি তখন সে্ন্ত 
চিন্তা করা এখন বুথ! । | | | 2 

ষহা। আহা, ভাই আমার দিবার আমারই কাছে থাকত! তার রর 
সঙ্গে কত রঙ্গ কর্তাম এখনও সেই হাঁসিভরা মুখখানি ষেন আমার 
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_ হিরণ্য।. বা! এখন তোমার ই শত তে রে 
্ অধিকারী কে? 

[স্বাদ অতিশয় ্যাকুলতা প্রদর্শন রিতা 

 স্থবাু! আপনিই জানেন, আমি কিছুই জানি না। 
. হিরণ্য। আজ যদি এই স্বর্গ-সিংহাসন তোমাকে প্রদান না করে 
আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাঁদকে প্রদ্দান করি, তা হ'লে কি তুমি খুবই 
দুঃখিত আর আমার উপর অসস্তষ্ট হবে? 

[ হাদ ও ঘণ্টাকর্ণ ছুইজনে আনন্দে অধীর হুইয়! উঠিতেছিল ] 

নুবাছ। হে পরমপুজ্য পিভৃব্য! আজ আমি পিতৃহীন কলে কি 

আমার প্রাণে ব্যথ। দিচ্ছেন? আমি ত জানি, আমার পিতা আজ স্বর্গগত 

হ”লেও আমি সত্যসত্যই পিতৃহীন হই নি। আমার পিতৃস্থানের অভাব 

পূর্ণ ক”রে সেখানে ফ্লাড়িয়ে আছেন--এক স্লেহময় কোল পেতে আমার 

চির স্গেহময় পিতৃব্যদেব। পিতৃ-সিংহাসন কে পাবে-নী-পাবে, সে চিন্তা 

কর্বার জন্ত আমি তব্যস্ত নই, কাকা); আমি জানি--আমার পিতৃ 

স্থানীয় পিভৃব্যদেবের আদেশ-পাঁলনই আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য । 

এ ছাড়া ত আর কিছুই জানি না আমি | 

.. স্বাদ । [ জনাস্তিকে ] দেখছ, সখা! তোষামোদের ঘটাটা ? 

. মহ।" আহা, দাদা আমার বড় সরল--বড় সরল, বাবা ! 

এ হিরপ্য। ইহ, এই অতিরিক্ত সরল বলেই] সেনাপতির দিকে 
কটাক্ষ করিয়া] ধূর্তগণ তাদের কূট-অভিসন্ধি সিদ্ধ করে নেবার সুযোগ 
পান আর গৃহ-বিদবেষের বীজ বপন কর্বার চেষ্টা পায়। . ূ 
৮, ক্বাহ। [নতজানু হইয়া করযোদ্ে] হে পরমপুজ্য পিতৃব্য-দেব ! .. 

ইস আদি অ অস্তের, পরামর্শে অস্ততঃ মুহূর্তের জন্তও একদিন আমার এমন. 

উদার-ায় . গেহুময় পিড্ব্যদেব সম্থন্ধে একটা ভূল: ধারণাকে হারে হি 



| করছি সে কথা এখন আমার মনে পড়ে গেল। তার জন্য রা . 
নিশ্চয়ই অপরাধী। আমি সেই অপরাধের দণ্ড নিতে প্রস্তুত াছি। 
আমাকে উপযুক্ত দণ্ড দিন্। 

হিরণ্য। আমি সে সংবাদ রাখতাম | এরূপ ঘটতে পারে হি | 
আমি এ কয়দিন স্বর্নসিংহাসন শুন্য রেখে কুমারকে . ৫ 
কর্ছিলাম। ৃ 

সুবাহু। আমি অকপটে স্বীকার কর্ছি-_-আমি মাত্র সেই রা 
অপরাধে অপরাধী | আমায় উপযুক্ত দণ্ড দিয়ে আমার অনুতপ্ত নি 
গ্লানি দুর করে দিন্, পিতৃব্য ! ব 

হিরণ্য। তারই ব্যবস্থা কর্ছি। দীড়াও আমার সম্মুখে স্থির হয়ে) 

নুবাছ | দণ্ড নেবার জন্ত প্রস্তুত হও | এ 

[ বাহু যুক্তকরে নতশিরে ফাড়াইয় রহিলেন ] ৃ 
হাদ। [ জনাস্তিকে ] কেমন টাদ! এইবার সিংহাঁপনে 'বসা. 

হয়েছে? সখা! আনন্দ ষে আর চেপে রাখতে পার্ছি না! | 

ঘণ্টা' [ জনান্তিকে ] আর এক্ক মুহূর্তকাল চেপে রাখ । | 
হিরণা। [ উখিত হইয়! বাহুর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ] শুভাকাজ্জী 

মন্ত্র! পরম হিতৈষী মহাত্মা মহানাভ! আর আন্তান্ত সভ্যগণ ।.. 

প্রজাবুন্দ! আমি আজ আমার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর দৌর্দপুপ্রতাপ 

মহামতি হিরণ্যাক্ষের শৃল্ত-সিংহাসনে তাহার জ্্ঠপুত্র শ্রীমান্ সবাক. 
্হস্তে প্রতিষ্ঠিত কর্লাম [ সিংহাসনে সুবাঁছকে বসাইয়! রাজমুকুট লইয়া] . 

আর এই রাজদুকুট স্হস্ত শ্রীমানের মত্তকে পরিয়ে দিলাম । [তথাকরণ 
এবং রাজদণ্ড লইয়া হাসামুখে ] এই নাও, বৎস! এই ভোমার অপরাধের. 

স্তাষ্য দগডগ্রহণ, কর। [প্রদান ] এ হ'তে তোমাকে আর অন্য দও দিতে, 
.. তোমার পিতৃ জানে না। সকলে নবীন সমাটের জরধ্বনিকর।, 
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| অবকাশ সকলে। জয় নবীন সম্রাট্ দৈত্যপতি সবার জয়! 

[ তিনবার জরধ্বনি করণ ] 
| হাদ কাপিতে কাপিতে অবসন্নভাবে ঘণ্টাকর্ণের অঙ্ষে ঢলিয়! 

পড়িতেছিল | ] 
ঘণ্টা। একি--একি, সখা! [ হাদকে বসাইয়৷ নিজ উত্তরীয় দ্বারা 

 বাজন করিতে লাগিল। ] 
মহা। | ব্যস্তভাবে ]কি হ'ল? কি হ'ল? 
হিরণ্য। '[ দেখিয়া গম্ভীর ও কঠোরস্বরে ] কাপুরুষ মুর্খদের যা 

হ'য়ে থাকে, তাই হয়েছে ; আপনার কোন চিন্তার কাঁরণ নাই। যাঁও, 
. ঘপ্টাকর্ণ! এখনই এ অধম কাপুরুষটাকে নিয়ে স্থানাস্তরে বাঁও। 

ঘণ্টা। কৈ, সেনাপতি-_না, তুলে গিয়েছিলাম, আমি নিজেই নিয়ে 
খাচ্ছি। [নিম়স্বরে] একেবারে আকাশ থেকে ভূরে পড়ে যাওয়া! 

্ আঘাতটা কি কম গা ? 

[ধীরে ধীরে হ্রাদকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান । 
হিরণয। [ বিরক্তভাবে রক্ষতৃষ্টিতে চাহিয়া স্বগত ] অপদার্থ কুলাঙ্গার 

.. কোথাকার! [নিজ আসনে বসিলেন ] 
ৃ স্থবাছু। [উঠিয়া করযোড়ে হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে দীড়াইয়া ] হে 
: পরম পুজা শিতৃব্যদেব! একি কঠোর দণ্ড আমাকে প্রদান কর্লেন ? 
আমি যে অক্ষম-_ছূর্বল। আমি করফোড়ে আস্তরিক প্রার্থন! করছি, 
.. এই সিংহাসন আমার অগ্রজ ুধাজ হাদকে প্রদান করুন ; আমি সর্বধা- 
ৰা . স্তঃকরণে অবনতমস্তকে তাঁর সমস্ত নিদেশ পালন কঃরে কৃতার্থ হ'র। | 
রঃ _ হিরগ্য। যাও, সুরাহ! (রুল কিক কর গে। আমার 
১. বজব্য এখন শেষ হয় নাই।.. 
8 রঃ হাহ বিনে ধীরে আসিয়া সিনে বদিলেন] 



৮০ ডির প্রহ্নাদজক্সিত্ 
. হিরপ্য। মন্ত্র! আজ হ'তে তৃমি প্রভূ-পুতের মঙ্গলের জলে দি 
মনোবাক্যে নিয়োজিত হ'লে । আশা করি, স্ুবানু বালক হ'লেও - তোমার 

মত দৃরদর্শী জু-মসত্রীর মন্ত্রণায় পিভ-সিংহাসনের মর্যাদা সঙ্গ রাখ. 
: সমর্থ হবে। 

ভদ্র! দৈত্যনাথ! এবুদ্ধ তার জীবন দিয়েও প্রভু-পুত্রের হি 
সাধনে ত্রুটি কর্বে না। দা 

হিরণ্য। মহাত্মন মহানাভ! আজ আমি আপনাদের শঈর্কা 
নিয়ে তপস্তা যাত্রা করব । আমি আজ আমার পুত্রাপেক্ষা গ্রাণাধিক কুমার 
স্থুবাহুর মস্তকে যে দুরূহ বাঁজ্যভার অর্পণ ক'রে যাচ্ছি, সে কেবল আপনি রঃ 

আর মন্ত্রীর ভরসা়। বর্তমান রাজা কুমারের পক্ষে নিফণ্টক নয়, এ কথা . 
আমি বিশেষরূপেই অবগত আছি। কখন্ কৌথা হতে কোন্ অনল 
আলে উঠে, অশান্তি উৎপাদন কর্বে, তার স্থ্িরতা নাই। আপনার ক্পেহ- .. 

হস্ত যেন সর্বদাই কুমারকে বিপদ্ হতে রক্ষা করে, এই আমার প্রার্থনা। .. 

মহা। আর কি শক্তি আছে এই বৃদ্ধের, বাবা? তবে এই দীর্ঘ 
বুকের জীর্ণ হাঁড়গুলি বতক্ষণ না ভেঙে গু'ড়ো-গু'ড়ো হ'য়ে যাবে, ততক্ষণ 
আমার ভাইকে আমি এই বুকটোর ভেতর পুরে রেখে দেবো, কেউ তার ... 
গাঁরে হাঁতটী দিতে পার্বে না। আজ আমার হিরণ্যাক্ষের ব্যাটাকে রাজ. 
পিংহাসনে বস্তে দেখে, একদিকে শোক আর একদিকে আনন্দ যেন... 
উথলে উঠছে! হে ভগবান! হে.করুণানিদান ! আমার দাছুর ন্ - 

তোমার অনস্ত করুণাধার! বধিত হোক! * এ 

হিরণ্য ৷ সেনাপতি ছুষণ ! তোমাকে কয়টা অপ্রিয় সত্যকথা বল্ব, রি 

আমি জানি, মন্ত্রী আর সেনাঁপতিই রাজার রাজ্যপালন-সম্বন্ধে দক্ষিণ. 
হস্তস্বরূপ |. কিন্তু তুমি রখ-নিপুধ বীর হলেও বর্তমানে তোমার চরিত্র: : 

বন্বন্ধে অনেক নিন্দা গ্লানি গুন্তে পাওয়া বাচ্ছে। তুমি আমার, পূ হানে তা 



রর লন নন্দিত ক'রে নিবে? বেড়াচ্ছ।, কুমার বাহুর প্রতি জর . কোনিও কারণে তুষ্ট নও, তাও আমি অবগত আছি।  তথাঁপি আমি 
তোমাকে সেই স্থবান্র দক্ষিণবাহু-ন্বরূপ ক'রে রেখে যাচ্ছি। 

| সহপ। উন্মাদের প্রবেশ। 
উম্মাদ |-_ 

গান। 

বাস্ত ঘুধু ধর। গড়েছে। 
একি কামারের কাছে হুচ চুরি গো, 

এবার সকল ফন্দ ভেঙেছে।। 

ও যে ছু. শনি কর ওরে দুর, 
নইলে নষ্ট করবে সকল সৃষ্টি দিয়ে দৃি ক্রর, 
ও যে ন্যাজ কাট। সাপ কি বিষম পাপ 

ঘরের ভিতর ঢুকেছে ।। 

. ছিরণ্য। শুন্ছ, তোমার চরিত্র-বর্ণন| ? তথাপি তোমাকে এবার 
ক্ষমা কর্ছি, সেনাপতি! তুমি যত অন্যায়ই কর না| কেন, তবুও তুমি 
আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলে। তোমাকে ধিনি নিজের 
: হাঁতে সর্ব্ব বিষয়ে গ+ড়ে তুলেছিলেন, পুত্রাধিক স্নেহ দিয়ে ছিরে রেখেছিলেন, 
. তার সেই স্নেহের খণ তুমি তাঁর পুত্র কন্তার উপরে অন্যায় আচরণ ক'রে 
: পরিশোধ কর্তে চেষ্টা কর্ছ ? এমন অন্তর নি! ? এমন নীচ তুমি? 
কা তুমি? 
এ উদ্যণ | [নতজাঙ হইয়া বিয়া ] অধমকে ক্ষমা করুন, দৈত্যনাথ। 
খাজে আর একবার আমার অন্তায় ব্যবহারের সংশোধনের একটা | 

স্থুধোগ দিন, আমি আমার: পাপের | পরাস্ত কংরে নি। আমার, জিডি 

১ বলা কিছুই নাই, দৈত্যপতি! 2 



নিল | বস নুবা! দনাসতিউ ক্ষমা ক'রে আর. একবার বা: পরাক্ষা ক'রে দেখ। কিন্ত সর্বদা কঠোর দৃষ্টি রাখ তে ভুলো ন! যেন এরর: . 
পঃ। এখন তুমি যে বিপৎসস্থুল গুরুভার গ্রহণ কর্লে, এর কর্তব্য এর: 
দায়িত্ব বড় গুরুতর! প্রতি কার্ধ্যে মন্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ ক/রে ধীর ভাবে. 
বিবেচনার সহিত কার্ধযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে । তোমাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান :. 
ক'রে দিচ্ছি, আমার স্বর্ায় সহোদর তোমার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত এই 
স্বর্গ সিংহাসনের মর্যাদা অস্গুপণ রাখতে থেন তিলমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ না 
হয়। তোমাকে এই গুরু কর্তব্য প্রদান ক'রে আমি যেন নিশন্ত মনে. 
আমার মহা সাধনায় নিযুক্ত হতে পারি। মনে রেখো-_দেবতার দল এখন. 
সুযোগ পেয়ে তাদের স্বরাজ উদ্ধারের জন্ত এবার বিপুল উদ্যম চেষ্টা. 
কর্বে দেখো! বেন যুদ্ধ উপস্থিত হলে তোমার দৃঢ়মুষ্টিবন্ধ তরবারি প্রাণ :.: 
থাকতে মুষ্টিচ্যত না হয়। দানবের জাতীয় গৌরব-_জাতীয় ্াদা রক্ষার ক 
সমস্ত ভারই এখন তোমার উপরে স্তম্ভ রইল। তে 

সুবাহু। আশীর্বাদ করুন, শেষ নিঃশ্বাস পতন পথ্যস্ত যেন পির রি 
এই মহাশিক্ষার মর্যাদা রাখ তে পাঁরি। পদধুলি গ্রহণ ] -. 

মহা। বাবা, এই বৃদ্ধের একটা কথা শোন! তুমি আরও কিছুদিন ১ রাক্ষ্যে থেকে আমার এই ভাইটিকে এইরূপ কর্তব্য শিক্ষা দিয়ে ই 
ক'রে রেখে যাঁও। রি 

হিরণ্য। [ মৃদুহাস্যে ] কোন চিন্তা নাই, মহাত্মন্! | আমি কখনও. রঃ 
অযোগ্য পাত্রে এই দাযরিত্বপূর্ণ গুরুভার অর্পণ ক'রে যাচ্ছি নে। আমার পুর্ণ 7 
বিশ্বীন আছে বে, আমার স্ুুবাহু কখনও তার পিডৃ-সিংহাসন কলক্ষিত 
ক/রে অন্গর-গৌরব-জ্যো তিঃ মিশ্রত কর্বে না। তথাপি অতিরিক্ত সাবধান. 
করছি কেন? (সরপ্রাণ কুষারের হায় বনের স্তায় দৃঢ় কর্তে--ৃডুর 
মত ত কৃঠোর কর্তে 1. 



৮, ৭ ঠা ক ভ্র্দাদ্গত ত্র ৬ ঢং ২য় অন্ক) | 

. মহা। তা দেখ-_বাবা, তুমি ত সবই বোঝ ! তবে তুমি রাজ্যে কিছু 

দিন বর্তমান থাঁকৃলে, ভাই আমার পর্বতের আড়ালে থেকে নিশ্চিন্ত মনে : 
- কাজ করতে পার্ত। | 

.. হিরণ্য! আপনার কথা খুবই সত্য, এ আমি অস্বীকার করছি না; 
- কিন্ত আমার প্রাণ যে আর এক মুহূর্ত ও গৃহে থাঁকৃতে চায় না। আমার 

জ্যেষ্ঠ সহোঁদরের হত্যাস্থতি যেন জলস্ত অনলের মত আমার অন্তরকে 

দগ্ধ করে দিচ্ছে। উঃ কি পরিতাপ ! কি অন্তর্জাল! আমি এখনও 

সেই ভ্রাতৃহস্তাকে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা বেতে দিচ্ছি? এখনও হিরণ্যকশিপু 

_ তার ভ্রাতৃহস্তার হৃৎপিগুট! স্বহত্তে উতপাটন না করে জড়ের মত অপেক্ষা 
করছি? এখন সেই বরাহমুণ্তি হরিকে অতি নৃশংস ভাবে হত্যা ক”রে, 

তার সেই উত্তপ্ত রুণ্ির-ধার! দিয়ে জ্যোষ্ের প্রেত-তর্গণ ন! ক'রে নিরস্ত 

আছি? না-_আর না, মহাত্মন্! আর আমাকে কোন বাধা দিতে চেষ্টা 
করবেন না। উত্তেজনীর ভৈরব তাঁড়িত-শক্তি আমাকে তীব্রবেগে 

সঞ্চালিত কর্ছে। শ্শিরায় শিরার ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ শোণিত-শ্রোত 

অতি দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হচ্ছে । আমি এখনই বাত্রা কর্ব, আর তিলাদ্ধও 

অপেক্ষা কর্ব না| [সহসা উত্তেজিত হইয়! ] এ যে__এ বে দাদার 
প্রেতাত্মা আমার সম্মুখে দীড়িয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ কর্ছে, আর 

অঙ্কুলি-দক্ষেতে সেই পরমশক্র হরিকে দেখিয়ে দিচ্ছে! এ যে সেই বরাহর_ 
_ বরাহ-ুত্তি! বরাহ-মুত্তি এখনই সংহার কর্ব। | 

[ সহস! উত্তেজিত হইয়! উঠিয়া দীড়াইয়। কোষ বদ্ধ তরবারিতে 

হস্ত প্রদান করিলেন ; তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী গিয়া হস্তদ্ব় পরিলেন | . 

ম্ত্রী। স্থির হন্--স্থির হন্, দৈত্যনাথ ! 

১ হিরপ্। [আসনে বসিয়া স্থির হইয়া ] ওঃ বড় উত্তেজিত হ'য়ে 

কাদা পারি না যে আর্তি ঘখনই দেই বি ছেগে 



অক আকদিজজিত তার 
ও, তখনই এইরণ উত্তেনা এনে আমাকে দিবিনিগ, নয কার রি 
স্থান, কাল, পাত্র সব ভুলিয়ে দেয়। রা 

মহা। আহা! এমন ভ্রাভৃ-ল্নেহ-_এমন ভ্রাভৃ-সত্তাব আর ত রর 
দেখা যার নী! ভ্রটাতে যেন একই আত্মাঁ_ভিন্ন দেহ মাত্র ছিল। একজন . 

ভাই, বল্তে অজ্ঞান, আর একজন 'দীদ বল্তে অজ্ঞান! সই. ত. 

চোখের উপর দেখছি, বাব! | 

হিরণ্য | যাঁক্, আর কাঁলবিলম্ব কর্ব না| বংপ সুবাছ ! 
সুবানহু। আদেশ করুন, পিতৃব্য ! 

হিরণ । তোমাকে উপদংহার্কে' আরও কিছু বল্বার আছে, শোন! 

দেখ, আমার জোস্পুত্র স্রাদ তোমার এ সিংহাঁসন-প্রাপ্তিতে সুখী নয়, 

তা বোধ হর, এই সভাস্থলেই আজ বুঝতে পেরেছ? বিশেষতঃ আমি 

বর্তমান না থাকৃলে মূর্খ কাপুরুষ হয় ত তোমার অনিষ্ট কর্বার জন্য বিশেষ 

ভাবে চেষ্টা করবে; কিন্তু তখন যেন ভ্রাতৃন্নেহে অন্ধ হু/য়ে রাজ-কর্তব্য 

তুলে যেয়ে! না। রাঁজদ্রোহীকে যেরূপ কঠোর দণ্ড দেওয়া কর্তব্য, ঠিক 
সেই দগ্ডই দেবে; একট্রও ইতস্ততঃ করো নী । এ ভিন্ন স্বাদ সমন্ধে 

আমার দ্বিতীয় আদেশ-_সে মূর্খ, উচ্ছজ্ঘল, বিলাসপরাধ়ণ যুবক) তার 
চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে তোমাকে। বিপথগামী হণতে 
দেখলে, তখনই তার সংশোধন কর্তে চেষ্টা কর্বে। তার জন্ত বদি 

কঠোর শাস্তি দেবার প্রয়োজন বোধ কর, ভাই করবে । এ আমার দৃঢ় 

আদেশ ঝলে মনে রেখো । রঃ 

মহ1!। ও ভাই আমার কি তা পার্বে, বাবা?ওর প্রাণে বের 

 দয়ামায় তাতে ভাই আমার ও সব কড়া কাজ কি কর্তে পাঁর্বে ?. 

: হিরণ্য। নিশ্চয়ই পার্বে__পীরূতে হবে! সম্রাটের কর্তব্যই রঃ 
রূপ বন্ধের ্তার নাহ কর্তব্য ঈনার ্সেহ মমতা, ক্ষমা হা রা. 



ক ৩ ২, ভান | মলা 
এ সব কোমল বৃত্তিগুলি হৃদয় হ'তে উৎপাঁটিত ক'রে দিতে হবে 

মন্ত্র! তোমার বিচক্ষণতার উপরেই সমস্ত নির্ভর কর্ছে কিস্তু। তুমি 
আমার প্রাণাধিক স্ুুবাহুকে দিয়ে সমস্ত কাধ্যই করিয়ে নেবে। 

ম্ত্রী। দৈত্যপতি! সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাকে কিছু 
_ বল্তে হবে না। 

হিরণ্য। আর একটি প্ররোৌজনীয় কথ। শোন, মন্ত্র! শোন, সুবাহ 
আজই বাজযমধ্যে দৃঢ়ভাবে ঘোষণ1 করে দাও__এ রাজ্যমধ্যে কেউ 

যেন আজ হ'তে হরিনাম উচ্চারণ করে না । দেবধির মুখে শুনেছি, ওর 
অনেকগুলি নাম আছে-_হরি, নারায়ী, কৃষ্ণ প্রভৃতি; আর সংসারে 
অনেকেই নাকি তার ভক্ত আছে। সেইজন্য তাদের বিশেষভাবে 

সাবধান আর সতর্ক ক'রে দেবে যে, কেউ ষেন সেই হরির পূজা বা তার 
কোন একটি নাম উচ্চারণ করতে না পারে। যদি করে, তবে তাকে 

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর্বে | 

[.- স্থবাছ। এখনই ঘোষণা প্রচারিত হবে | 

হিরণ্য। আর একটী কাঁজ ক'রো, বৎস! সংহাঁদ আর প্রহলাদকে 

বিগ্ভাশিক্ষা' দেবার জন্য গুক্ল-পুত্রদ্বয়কে শীঘ্র নিয়োজিত কর্বে। 

আপাততঃ তাঁদের কিছুদিন গুরুগৃহে ন1 রেখে, গৃহে রেখেই শিক্ষার ব্যবস্থা 
ক'রে দেবে। গুরুদেব শ্ুক্রাচার্ধ্য এখন ত্তপস্তায় নিরত আছেন, তার উপযুক্ত 

- পণ্ডিত পুত্রদ্বয়কেই রাজপুত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য স্থির ক'রে গেছেন। 
... স্ুবাহ। আমি আজই তাদিগে আহ্বান ক'রে আন্ব। 

-... হিরণ্য। আর আমার বল্বার এখন কিছুই নাই। সেনাপতি! 
; তোমাকে আমি আবার সাবধান ররে দিয়ে যাচ্ছি; আত্ম-অপরাধের জন্য 
রঃ যদি বার্থ ই অনুতপ্ত হয়ে থাক, উত্তম! নতুবা পরিণাম তোমার তি ৃ 

টু কবি শোচনীয় হযে দড়াষে কিন্তু বলে টি 4 



রিং ১ম রহ | না 

দূষণ | জপ পরা | 
হিরপ্য। হা, সেই পরীক্ষার জন্যই তুমি এ যাত্রা অব্যাহতি পেলে: 

এখন বৎস নুবাহু! আমি বিদায় হচ্ছি__মাশী করি, আমার বাক্যগুলি 
অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্বে। মন্ত্র! মহাত্মন! হষ্টচিত্তে সকলেই 
আমাকে আজ বিদার দিন্। আমি এই শুভ-ুহূর্তে তপস্তায় যাত্রা করি। 

মহ!। [ ছল্ ছল্ নেত্রে রুত্ধকষ্ঠে ] আয়-_বাবা, আয়-_একবার বুকের 

সঙ্গে জড়িয়ে ধরি। [ হিরণ্াকশিপুকে বক্ষে ধরিরা ] আহাহাঁ! আমার 

হিরণ্যাক্ষের শোকানলে ষেন শীতল তুষার ধার! বধিত হ+ল। আশীর্বাদ 

করি, মনোবাসনা পূর্ণ হোকৃ। ফিরে না আসা পর্যন্ত এ বুদ্ধ তোর আশী- 
পথ পানে চেরে প*ড়ে থাকৃল। আরকি বল্ব? 

হিরণ্য। পিতৃ-ন্সেহের প্রকৃত অধিকারী দেবতারা হলেও আমরা 
দু'ভাই একমাত্র এই পিতৃস্থানীয় ন্নেহবান্ মহাত্মার স্পেহ-রসেই পুষ্ট হ”য়ে 
এসেছি | আঁশ] করি, আমার বংশধরগণও সে স্সেহাস্বাদে বঞ্চিত হবে 

না। এখন আসি তবে। [মুক্ত হইয়া] আঁজকার সভা এই পর্য্স্ত। 

বল সকলে সমস্বরে--জয় নবীন-সম্রাট. দৈত্যপতি স্থুবাহুর জয় ! 

সকলে। জয় নবীন-সম্রাট. দৈত্যপতি স্ুবাহুর জয় ! 
সহস' পুরবাসী যুবক ও বালক-বালিকাগণ আসিয়! 

বিদায়-গান করিল। 
সকলে 1-- 

গান । 

জয়তি জয়তি হে দানব-পতি, .. 
করিছ সম্প্রতি তপস্যা গমন | 

.. সাধনায় হবে সিদ্ধি, ঘটিবে আত্মশুদ্ধি, 
| হইবে নিন ব্যাপি শিস ॥ ঙ. 



করিয়া আক্ম-বার্থ বিসর্জন, 
নবীন সম্্রাটে দিলে নিংহাসন, 

ধনা ধন্য অতি তুমি মহামতি, 

করিলে সংসারে পুণ্য অজ্জন | 

হে নব সম্রাট, শিষ্ট শাস্তমতি, 

রাখ হে দানব-গৌরব হুখ্যাতি 
হে ভীমান্--হে ধীমান্-হে ন্যায়বান্-_হে ভ্রীতিপরায়ণ ॥। 

[ সকলের প্রস্থান | 

হ্িতীস্ব দুশ্ঠয 
অস্তঃপুর . 

. বাণী কয়াধু ও পুত্র হাদের কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ । 

করাধু। না-_পুত্র, তা হ'তে পারে না; সিংহাসনে তুমিই বস্বে ! 

হ্বাদ। পিত যে সভা ডেকে স্্রবাহুকেই সিংহাসন দিযে গেলেন? 

করাধু। তিনি দিয়ে গেছেন, আমি তা দেবো না । 

হার্দ। সকলেরই যখন সেই. মত, তখন তুমি একা কি কর্তে 
পারমা? 
-. করাধু। মূর্খ, আমি যাঁ পারি, তা কেউ পারে না। আমি দানব-পুত্রী 
. কয়াধু।  কয়াধুর পৃত্র কখনও পরহখাপেক্গী হে জ্ঞাতিত্রীতার দাসত্ব 
ও কর্বে না, ৃ | 
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 ততক্ষণাৎ সেনাপতি দূষণের প্রবেশ । 
দূষণ | নিশ্চরই না, মহারাণি! এই ত জননীর কখা_এই' ত ক 

দানব-রাণীর কথ]! 

হ্াদ। [সানন্দে] সেনাপতির আমার উপরে ভারি টন মা! |. 
আমার জন্য সেনাপতি সব কর্তে পারে । ১5৯) 

কয়াধু। সে কথা আমি জানি, পুত্র! সেইজন্যই এই অন্তঃপুরে, 
সেনাপতিকে ডেকে পাঠিয়েছি । ডি 

দূষণ । কি আদেশ হয়, মহারাণি ? 

কয়াধু। আগে পুত্রকে সিংহাসনে বসাও, তারপর মহারাণী সম্বোধন 

করো; নতুবা ও সম্বোধন আমার কানে বিদ্রপ শোনায়, সেনাপতি ! 
বড় রাজার মৃত্যুর পর বদি একদিনও দৈত্যনাথ সিংহাসনে বসে যেতেন, 
তা” হলেও মহারাণী কথার সার্থকতা আমার থাকৃত ; কিন্ত তা হয়নি। 

তার পর নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও বদি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যেতেন, তা” 

হ»লেও আমার রাজমাতা! বা মহারাণী সন্বোধনের মূল্য থাঁকৃত। কিন্তু এ 

যে সধই বিপরীত হ”রে গেল, সেনাপতি ! | 
দূষণ। কি কর্ব? স্ুুবাহুকে সিংহাসনে বসাবার পূর্ব-মৃহূর্ত পর্য্যস্তও 

জান্তে পারি নি যে, দৈত্যপতি এমন অবিচার ক'রে বস্বেন। 
কয়াধু। হা, অতির্ধিক্ত ভ্রাত্বশোকে তার বুদ্ধি-বিপর্ধ়্ ঘটেছিল। 

্রাতৃহস্তার প্রতিশোধ গ্রহণের ভীষণ উত্তেজনায় তার হিভাহিত বিবেচনা 

কর্বার শক্তিকে মাথ! তুলতে দেয় নাই। তার সে মহাক্রটির সংশোধন 

আমাকেই এখন ক'রে নিতে হবে। তুমি যখন আমার হস্তগত, এক 

ফুৎকারে সব উড়িয়ে দেবো_সব ভেঙে দেবো | 

| দূষণ । চিরদাঁস সর্বদাই মহারাণীর আদেশ পালনের জন্ঠ: পস্তত 

রা হয়ে অপেক্ষা করবে ? সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন, মহারাণি। | ০ 



হে এ প্রচ্ছাদ- সু এ মুরস্পো 

ছাদ। ছি সেনাপতির আমার উপরে বিশেষ টা্আছে 
বলে, পিতা সেদিন সভামধ্যে সেনাপতিকে কঠোর তিরস্কার করেছেন। 

কয়াধু। বলিইছি ত, তার বুদ্ধি-বিপধ্যয় ঘটেছিল ! নতুবা সংসারে 
এমন নির্বোধ কে আছে, এমন সুযোগ পেরেও নিজের পুপ্রকে সিংহাসন 

ন] দিয়ে, দিলেন গিয়ে নিজে শেষে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে | 

হাদ। আমি খন রাজসভাতে পিতার মুখে এ বজ্বাণী শুন্লাম, 
তখন আমি মাথ। ঘুরে ঘণ্টাকর্ণের গায়ের উপর পড়ে গেলাম, ম! ! 

_. কয়াধু। কেন, দৃঢস্বরে তার এই আদেশের প্রতিবাদ কর্তে পার্লে 

না, মূর্খ? 
_. স্থাীদ। প্র বুড়োটা আর মন্ত্রীটা যে আমার পক্ষে কোন কথাই 
কইলে না। 

কয়াধু। তাদের ছজনের টান্ যে, এঁ বড়রাণীর ছেলের উপরে ১ তাঁরা 

ত কোন কথাই কইবে না, সে আমি জানি। 
দুষণ। এখন এক কথ! হচ্ছে, দৈত্যপতি তপস্তা থেকে ফিরে এলে 

মহারাণীর ব্যবস্থা যদি না মানেন? 

কয়াধু। যাঁতে মানেন্, তাই কর্তে হবে। এমন চক্রান্ত কর্তে 
হবে, যাতে ফিরে এসে দৈত্যপতি ওদের প্রতি খড্ীহস্ত হয়ে ওঠেন। 

মে কৌশল আমি জানি, আমি সে ঠিক ক'রে রাখ ব। 
. হাদ। আমার মা কি যে-সে মা? দেখ, সেনাপতি ! মাঁকি 

করে ফেলে। | 
_.. কম্াধু। হী, ভাল কথা! দৈত্যপতি তপস্তায় চলে গেলে 
নাকি দেবতার' দল তাদের স্বর্গ উদ্ধার কর্বে কলে নির্জনে এক 
্কপ্তসভা আহ্বান করেছিল। গুপ্তচর নাকি দে কথা এসে প্রকাশ 



 ব্রদৃ সক ভ্িজদিল রে 

|  দুষণ। হী, মহারাণি! গত-রাকিতে গুপ্চরের মুখে ই বাই 
শোনা গেছে। 

.. করাধু। | সানন্দে ] তা? হলে ঠক হয়েছে! সে একটা 
লক্ষণ আমাদের, সেনাপতি! | 

দূষণ । কিছুই বুঝ তে পার্লাম না ত! এ 

কয়াধু। যথাসময়ে বুঝতে পার্বে। সমস্ত সৈশ্তদল ২ ত তোমার | 
করায়ত্ত আছে? টি: 

হাদ। এখনই সেনাপতি যদি তাদের প্রাণ দিতে বলেন, এখনই 
তারা ত দিতে পারে । এমন বাধা আর আমি দেখি নাই, ম1! ৰ 

কয়াধু। আরও তাদের বাধ্য কর্তে হবে, সেনাপতি ! তোমার 
ইঙ্গিত মাত্রই যেন তোমার ইঙ্গিত মত কাজ করে । | | 

দূষণ । - মহারাণীর আঁীর্ববাদে সৈম্তগণকে সেইভাবেই শিক্ষা দেওয়া 
গেছে। 

কয়াধু। তা” হ'লে আর ভাবি না। এখন দেবতারা কবে--কখন্ 
স্বর্গ আক্রমণ কর্বে, সে সন্ধানটা আমাকে পূর্বেই দিয়ো । আর সেই-_.. 

এঁ যে-_না চুপ, কর! 
দুবার প্রবেশ | 

[ সেনাপতি একটু লঙ্জিতভাবে রহিল ] | 

স্থবাু। [ অভিবাদনান্তে ] ছোট-মা! আজ গুরুপুত্রদ্ধয় রহলাদের, 
হাতে খড়ি দেবেন; অনুমতি চাইতে এসেছি । | ॥ 

কয়াধু। সে অনুমতি আমার কাছে আর চাইতে আসা কেন ?. 
সে অন্থমতির কর্তী ত আমি নই এখন? যিনি তার কর্তা, তার কাছেই 

অম্ুমতি নেওয়া হ'কৃ গে। 

| স্বাহ। কারাগার কথা কোটা? ধানের, 



৬ 0. প্রহ্নাল চল্তিত্র মলম 

কাছে থাকৃতেই পিলু ভালবাসে, মাও : তাঁকে একটু চোখের আড়াল কর্তে 

চান্না! আপনি পিস্গুকে সময়ে সময়ে বকেন বলে আর সে এ মুখো! 
মোটেই আস্তে চায় না। শুভ-যুহূর্ত উত্তীর্ণ হ/য়ে ষাঁয়, এখনই গিয়ে 
পাঠারস্ত করতে হবে । আপনি শীঘ্রই আস্গুন, ছোট-ম! ! পিলুকে আশীর্বাদ 

কর্তে হবে। দাদাঁও এস, আমি আর দেরি করতে পার্ছি নে। 

[ অভিবাদনাস্তে প্রস্থান । 

হাদ। এত তোষামোদও জানে ওট1! এঁ করেই ত বাবাকে বাধ্য 

ক”রে ফেলেছে । পিলুকে আশীর্বাদ করতে কি যাবে, মা? 

কয়াধু। না গেলে কি ভাবতে পারে ; বিশেষতঃ সেনাপতিকে এখানে 
দেখে গেল। 

হাঁদ। তুমিই যাও তবে, আমি গিয়ে আর কি কর্ব? ওর রাজ- 
কায়দা! দেখলে আমার চোখ. টাটার় | 

করাঁধু। প্রহলাদকে আর ওদের সংশ্রবে রাখা চল্বে না দেখছি | 

যাও--সেনাপতি, কার্ধ্যান্তরে, আবার তোমাকে পরে অহ্বান কর্ব। 

হাদ। হামা, একটা কথা বল্ব? 

কয়াধু। কি? 
হাদ। মন্ত্রীহাশয় আমাকে কোন আমোদ-প্রমোদ করতে মানা 

ক'রে দিয়েছেন। আজ পিলুর হাঁতে খড়ির দিন, আজ একটু আনন্দ 

কর্ব না? 

. কয়াধু। কেন--আনন্দ কর্বে না কেন? মন্ত্রী নিশ্চয়ই এ সুবাহুর 
পরামর্শ মত তোমীকে নিষেধ করেছে। এখন থেকেই এত আধিপত্য ৷ 

দেখাতে আরস্ভ করেছে? এ যে খুবই অসহা ব+লে বোধ হচ্ছে। 
হাদ। তুমি একটু উঠে-পড়ে না লাগলে হচ্ছে না, মা! অপমান 

করতে তোমার ছেলেরই করছে! | 



্্ আজ পাই এর চরম কা নি করা ফাবে। সেনাপাতিকে. 
নিয়ে আমার সঙ্গে দেখ! ক রো; আমি চল্লাম |. রে? 

[প্রস্থান মী | 
হাছ। রানা রানার 1 

সেনাপতি,চল একবার নন্দনবনে, আজ একবার প্রাণভ'রে অঞ্পরাদের 
নাচ-গান লাগাতে হবে| | 

দূষণ । না, আমার সেখানে যাওটা মোটেই সঙ্গত হবে না, যার |. 
ঘণ্টাকর্ণকে নিয়েই আজকার মত কাজ চালিয়ে নাও গে। এর পর দিন 
আন্ুক, তখন সবই হবে। | 

হাদ। দিন ত এল কলে! মা থাকৃতে আর কোন চিন্তা নাই। 
[ সেনাপতির হাত ধরিয়। আনন্দে প্রস্থান। 

ততীস্ দুস্য্ 

স্বর্গপ্রীস্ত-_-নিভূত প্রদেশ 

বিষনভাবে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, পবন আসীম । 

ইন্্র।  শুনিলে ত, সুরগণ, দেবর্ষির মুখে, 
দানবেজ্ঞ হিরণ্যকশিপু, 
করিছে কি ভীষণ তপন্তা ? 

চারিদিকে প্রচণ্ড অনল জালি, 
তার মধ্যস্থলে 
উর্ধপদ, হেটমুণ্ড হয়ে. | 

: নিরোধি নিষ্বীস-বাযু। .. : 
রি ৮ 



করে তপ হিরপ্যকশিপু । 

যত চেষ্টা কর! গেল, 

সব চেষ্টা ব্যর্থ আমাদের ! 

ভীষণ সে অগ্রি-দুর্গ মাঝে 

না পারিল কেহ প্রবেশিতে | 

এবে কি উপায় করা যাবে? 

অগ্ি। বিষম সমস্যা বটে! 

কিন্ত পুর্ব্ব হ'তে এ কঠোর তপ 

ভঙ্গ যদি নাহি করা যায়, 

তা” হ'লে সে দুরন্ত দানব 

বিধিদত্ বরে-_- 

নিশ্চয় অমর হ”য়ে আপিবে ফিরিয়! | 

বরুণ। অমরত্ব লভিলে দানব, 

ভবিষ্যৎ কোন আশা রবে না মোদের । 
বিপুল বিক্রমে 

করি যদি ন্বর্গের উদ্ধীর, 

ৰ কিন্তু তাহ হবে পগুশ্রম ! 

পবন নিশ্চয় সে হবে পঞুশ্রম । 

_.. ফিরিবে হিরণ্য যবে 

বরদৃপ্ত হছুতাশন সম, 
কে রোধিবে তার গতি? 

সে আন্ত পাবক-যাঝারে 

(হব মোরা স্বতাহতি শুধু! 



রঃ যা ৃ | 

ইন্্র। তবে কেন বৃথা এই সমর-উদ্বোগ ?. 
ছুদিনের স্বর্গ-সিংহাঁসনে, 

দু'দিনের স্বর্থ-অধিকারে, 

কিবা! লাভ হুবে দেবতার ? 

যখনি আসিবে ফিরি - 

ভীষণ গর্জনে সেই প্রচণ্ড কেশরী, 

ফেরুপাল সম হায়-_- 

তখনি সে স্বর্গ ছাড়ি আমাদের 

উদ্ধশ্বাসে হবে পলাইতে ! 
ভ্রাত-শোকে উন্মত্ত দানব, 
ত্রাভৃ-হস্তার প্রতিশোধ তরে-_. 

করিছে এ উৎকট তপস্তা | 

বাধ ষদি নাহি পায়, 

নিশ্চয় অমর-বর লভিবে দানব। 

অমরের বৈশিষ্ট্য ফেটুকু, 

এইবার যাবে তাহ চিরদিন তরে। 

লভে যদি অমরত্ব হিরণ্যকশিপু; 

কি করিবেন নারায়ণ তবে? 

অতএব সুরগণ ! 

হয় কর তপ ভঙ্গ দানবের ত্বরা; 

নতুবা এ স্বর্গের হুরাশী! 
চিরতরে ত্যজি চল রসাতল মাঝে ! 

চির অন্ধকারময় বাযুহীন দেশে-. . 
চল করি চির বাসস্থান। হি | . 



ইজ 

ধীরে ধীরে রাডার থর লাতিন ৪ 
পুরুষকার 1--- 

বে) 

গান। 
কেন ভীত সঙ্কুচিত হও সুরগণ | 

নিরাশ! দাগরে কেন কর আশা বিসজ্জন ॥ 

থাকিতে তেত্রিশ কোটী জীবিত অমর, 

কেন কর বল এত দানবগণের ডর, 

ত্যজি সার পুরুষকার আছ হীয় 

| নির্ষ ভূজঙ্গ যেমন, 

ত্যজ হা-ছতাশ, তাজ দীর্ঘশ্বাস 

রাঁধ দৃঢ়ভাবে প্রাণে সে আত্মবিশ্বাস, 

যন্ত বিনা কেব। কবে ল'ভেছে অমূল্য রতন ॥ 

| প্রস্থান । 

যত্ত বিন! রত্ব নাহি মিলে, 
সার কথা৷ বটে! 

দিলে হে পুরুষকার, তন্দ্রাঘোর ভাডি ! 
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ সম 
আছি মোরা-_সত্য কহিয়াছ। 

দ্ীনবের পদ-নিষ্পেষণে 

ফণা তুলি ন! করি গর্জন, 

গর্তমাঝে আছি লুক্কায়িত। 

 ধিকৃ-_-ধিকৃ--শত শত ধিক! 
_ নিলজ্জ দেবতা মোরা 

 দৈবমুখ পানে চাহি, 

খা দেন জীবিত কি মৃত! 



্ শসার সপ 

£, . এতদূর অধোগতি না হ'লে মোদের, 

 অন্ধি। 

পবন । 
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বর্গ হ”তে হই বিতাড়িত ? . 

কহ পুরন্দর ! কি কার্য করিলে 

দুখ-নিশ] হয় ক্জবলান ? 

আমি বৈশ্বানর, 

দাঁনব, রাক্ষস, দৈত্য যক্ষ কি কিরর, 

প্রচণ্ড এ কালানল হেরি, 

কেবা নাহি ভীতচিত্ত হয়? 

তথাপি আলস্য বশে, 

নির্বাপিত হয়ে থাকি দিবস রজনী | 

এ হ”তে কি গ্লানি বল--আছে মোর আর? 

প্রলয়-জলধি-জলে 

আমি না ডুবাই এই বিধির হজন ? 

আমি না বই সেই-_ 

উত্তাল তরঙ্গক্ুন্ধ ভীষণ প্রবাহ ? 

কিন্তু হায়, একি জড়ভাব ! 

আছি যেন কাঁর মন্ত্রবলে__ 

নিঃশব নিষ্পন্দ ভাবে 

অলস-শয্যার »পরে করিয়ে শয়ন | 

আমি প্রভঞ্জন ভীম ঝঞ্চা তুলি, 

মুহূর্তে করিতে পারি দিনা? না 

মড়, মড়. রবে আমারি গ্রভাবে, 

পড়ে কত বিশাল পাদপ রাজি! সু 

কিন্ত হায়, এব সবল লদীর হাযে, 



[অক 
ধীরে ধীরে বহি এ সংসারে ! 

নাহি শক্তি যেন, হায়, 

_ ক্ষুত্র তৃুণে করি সঞ্চালন। 

ইন্দ্র। 

অন্ত সকলে। 

সন্ত্। 

বিসর্জিয়ে চির স্বাধীনতা, 

এতদূর অধোগতি হয়েছে মোদের! 

স্বাধীন আর পরাধীন মাঝে 

আকাশ পাতাল ভেদ আনে চিরদিন । 

দাসত্ব-পাদুক1 শিরে করিয়ে বহন, 

কোন্ দাঁস প্রভু সনে 
পারে মিথ্য! স্পর্ধা দেখাইতে ? 
তবে যাও) দেবগণ ! 

তপোমগ্ন হিরণ্য-নকাশে | 

যে,ষে ভাবেতে পার-_. 

কর তার তপে বিগ্রণান | 

পার যদি কাঁধ্য উদ্ধারিতে, 
তবে জেনো _ দেবত্রাপ যাবে দূরে । 

এখনি প্রস্তত মোরা, 

চলিলাম হিমাঁলয়ে | [ প্রস্থান। 

আমিও অলক্ষ্াপণথে 
বজদও ধরি করে রহিব প্রস্তুত | 

উদ্যম পুরুষকারে করিয়ে আশ্রয়, 
শেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ূ 

দেখি কেবা শ্রেষ্ট, দৈব-__না পুক্রষকার ? 



ভতুর্থ দুষ্ট 
কু্থুম-কাঁনন 

লেন। প্রহ্লাদ দূরে থাকিয়া তাহ! গুনিতে- 

ছিল, আর আকুলপ্রাণে কাছে যাইবার ভন্ ব্যস্ত হইয়া উঠ্িতেছিল ; 

কিন্তু কষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ চাহিতেছিন// কোন্দিব্ 

হইতে গানের স্বর কানে আসিতেছিল, তাহ! স্থির করিতে পারিল ন!। 

কৃষ্ণ -- 

রাখালবেশে কৃষ্ণ গাহিতেছি 

গান ! 

আয় রে আয় মাণিক আমার, 

চরে বড় ভালবামি। 

তাই তোরই তরে গোলোক ছেড়ে 

নিতুই এসে বাজাই বাদী । 

জনম জনম ধ'রে, 

ঘুরি যে গো তোরি তরে, 

কতদিন আর রইবি দুরে, 

আমার প্রাণ যে রে উদাসী ॥ 

কত ডাকি কত অসি, 

| কত নয়ন-জলে ভাসি, 

জামিযেজ্তোর তুই ঘেরে মোর 

তাই ত ভালবাসাবাি |. 



গিনি সি প্লাল ভিত 1 আ্) 
 শ্রন্লাদ | [ উদ্দেশে ব্যাকুলভাবে ] ও গো, কোথা থেকে ডাক 

গো? আমি যে বুঝতে পারি না__আমি তোমার কোন সন্ধানই যে পাই 

গো? দেখা দাও না, কথ! কও না» তবু বল আমায় ভালবাস-_-তবু 

তরে প্রাণ তোমার উদাসী ! এ কেমন ভালবাস! গে! তোমার 

বিদেশী? আমি যে তোমার গানের মানে কিছু বুঝতে পারি না, গো 

 শ্রহ্াদ | কীর্তন | 
কে তুমি আমারে বল? 

অধাচিত ভাবে ফের পাছে পাছে, 

বিপদেতে আগে চল ॥ 

ডাকি ন! তোমারে, তবু তুমি এস, 

চাহি না তোমারে, তবু ভালবাস, 

জেনেছি গে। তুমি আমার 

হৃদন-আকাশ-আলে। | 

কড়ূ শ্যাম, কভু সথারূপ ধ'রে, 

মা হ'য়ে কখন এস ন্নেহ-ভরে, 
তোম!। ধনে ধনী নহে গো যে জন, 

্তার জনম বিফলে গেল | 

হাস্তমুখে নারদের প্রবেশ। 

. নারদ । তাপার্বে না, বালক! ওর গানের মানে বোঝা, তুমি 

রা ত বালক--আমর! যে এই চুন পাকিয়ে বুড়ো হু"য়ে গেছি আমরাও 
ক তেপারিনা। ৰ 
৮. -প্েলাদ। কে গো তুমি ফর শান» ত তোমায় চিন্তে 



নারদ! আর ত কখনও নস বৎস! ভলেকে 

চিন্বে - এমন চেনা! চিন্বে যে, সংসারে আর কেউ বুঝি এমন কারে 

আমার কখনও চিন্তে পারে নি ! রা 

প্রহ্লাদ। আমাদের বাড়ীতে আর কখনও তুমি এসেছ? বাবা একা 

কি তোমায় চিন্তেন__জান্তেন? নর 

নারদ। ই তোমার বাবা আমার খুবই চিন্তেন-_খুবই জান্তেন 9 

কত এসেছি- আমি তোমাদের বাড়ীতে ! 

প্রহলাদ। বাব! তপস্তা কর্তে চ”লে গেছেন, ঠাকুর ! দেখা ত হবে 

না, মিছেমিছি আসা হ”ল তবে । 

নার | না, বস! এতদিন বরং যিছেমিছি আসা হয়েছিল, কিন্তু. 

এইবারই সত্যিকার আসা হয়েছে। | 

প্রহলাদ। আচ্ছা, এ ষে কে গান গেয়ে গেল না» যার গানের মানে 

তুমিও বুঝ তে পাঁর না বল্লে--ওকে কি তুমি চেনো, ঠাকুর ? 

নারদ । ঠিক চিনি কি না, সেটা বলা বড় শক্ত, বালক ! তবে কিছু 

কিছু চিনি। 

প্রহলাদ। তুমি দেখেছ ওকে ? 

নীরদ । ঠিক ওকে কি নী, তা বল্তে পার্ব না» ও বন্রূপী কিনা 

কার কাছে কোন্ রূপ ধরে কথন্ দেখা দেয়, সেটা বোঝ! যায় না। - 

প্রহ্নাদ। আমায় বড় ভালবাসে বল্লে ; কিন্তু আমায় দেখাও দেয় রে 

না__কাছেও আসে না, তবু রোজই এসে বাঁশী শোনায় । রঃ 

নারদ। বেশ ত, নাই বা কাছে এলো িভীারিরার বা 

শুনতে পেলে ত তোমার হল? 

.. প্রহলাদ। আমার যে বড় তাকে দেখতে সাধ হয, ঠাকুর! কোথা 

ৃঁ এটি নারি না বাস, বাগ পাইযেঞপারি না) 2
 



. প্রহ্কাদ-চল্সিত্র [২য়অঙ্ক; 

নারদ । দেখবার জন্ত প্রাণ কি বড় কাদে? 7" পু 
 গ্রহলাদ। ই1 গো বড় কাদে--প্রাণটা আকু-বাকু করে। 

নারদ। তা” হলে ঠিক হয়ে এসেছে ! 
 প্রহলাদ। কি ঠিক হয়ে এসেছে। 

"নারদ ! দেখা পাবার দিন ঘুনিরে এসেছে আর কি ?. 

প্রহলাদ। তুমি ত তাকে দেখেছ, কেমন দেখতে তাকে বল ত? 

মারদ। বড় জুন্দর_-_এমন জুন্দর আর কোথাও দেখ নি! 

প্রহলাদ ! আকাশে যে চাদ ওঠে, তার চেয়েও কি সুন্দর ? 

নারদ । অমন শত শত চাদ তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে! 

প্রন্লাদ। [সাগ্রহে | আমায় একবার দেখাও না তাকে, বুড়ে।- 

ঠাকুর! আমি তোমাকে বেশি করে ভিক্ষে এনে দেবে! । 

 ন্নারূ। কেন, তুমি তাকে ভাকৃলেই ত দেখা পাবে। এই বল্লে 

না! যে, সে তোমায় ভালবাসে বলেছে % 
| পা | ছা, এই ত গানে ঝলে গেল; কিন্তু আমি তার নাম জানি 

;) কি নাম ধরে ডাকৃব তবে? 

নারদ | আচ্ছা, আজ সে নামটা তোমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব। 

প্রহ্লাদ। এখনই দাও না কেন, আমি ডেকে কাছে আনি। 

নারদ'। তুমি স্নান করেছ ? 
প্রহলাদ । না_-এখনও করি শি। 

নারদ । ল্গান ক'রে তবে সে লাম শুন্তে হয়! 

.." প্রহলাদ। তবে দাসীকে ডাঁকিঃ আমার সান করিয়ে দিক্ ! 

.. নারদ । না, দাসী শ্লান করিয়ে দিলে হবে নাঁ। চল, আমার দে 
নী হী, সেখানে গিয়ে তুমি নিজেই স্ান কর্বে। 
পাদ । ভার বান গলে বলে গর কাজ কেহ 



বদ]: প্রহ্মাল তক রি 
নারদ | হা, বস! গঙ্গান্গান কন্গৃতে হয়--ও সব. আশ 

| ছাড়তে হয়, আমার মত গৈরিক বসন ও নামাবলী ধারণ করতে হয় রর 

| প্রহলাদ । না, তা” হ'লে মা বকৃবেন। 

নারদ। তা হ'লে ত নাম জান্তে পার্বে না। 

গ্রহলাদ। আমি ও সব বসন কোথায় পাব? 

নারদ । আমার কাছে আছে, আমিই দেবে! । 
প্রহলাদ। চল তবে; না হয় বকুনিই খাব? চা 

. নারদ। [স্বগত] এরই নাম অনুরাগ ! শ্রদ্ধা আগে, তার পর -.. 
অনুরাগ, তার পর ভক্তি, তার পর প্রেম। এক এক ক'রে প্রহ্নাদের 
প্রাণে এই সব দেখ! দিচ্ছে | ঠাকুর ! তোমার অনস্ত মহিমা! রা ্ 
দৈতোর ঘরে প্রহলাদের জন্ম হবে কেন? 

প্রহ্থলাদ। কেন তবে দেরি কর্ছ, ঠাকুর? 

নারদ । একটুও কি ত্বর্ সইছে না? 
গ্রহলাদ | না, আমি সেই সুন্দরকে দেখতে না পেলে যে, প্রাণ 

কিছুতেই ঠা] করতে পাঁর্ছি না? 

গান। 

“আমি নাই-বা ভালবামিতে জানিন্থু 

তুমি ত জান হে ভালবাস।। 

আমি নাই-ব। জানিনু সাধন। কেমন, 

তুমি ত জান হে সেধে আসা।। 

আমি নাই-ব! জানিন্থ ডাকিতে তোমারে 

নাই-ব। বিদার়ংদিগ্ক বাসনারে। 
আমি নাই-বতাণ পাইদু রিপু করে। . . : 
মি তু ঠেলিবে মা, আছে ভরসা : 



আমি নাই-বা গাহিনু তব জয়গান, 
নাই-বা গণ্ল পাধাণ-পরাণ, 
আমি নাই-ব। পারিনু দিতে প্রতিদান, 

তুমি ত রাখ নী পাবার আশ || 

স্বণার নয়নে ধরা হেরে যায়, 

তোমার করুণ। সে ত ন। হারায়, 

ভাই আশা স্থান পাব রাড! পায়, 

এ দুদিনের কাদা-হান। | * 

নারদ। [স্বগত ] ব্যাকুলতাঁও এসেছে ! দীক্ষা দেবার এইই উপযুক্ত 

সময়; আর বিলম্ব করা উচিত নয়। 

প্রহলাদ | চল- ঠাকুর, চল! আবার বদি অনু-দ1 এসে পড়ে, 

তবে যেতে দেবে না কিন্তু 

নার । এস তবে। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

রা -. *খিবিট-একতানা।।  *শ্বশানে কেন মা গিরিফুমারী” গানের ুর-তাল-লয় 



ডে পুত 1] 

পহ্থওচ্ম দুষ্ট 

চতুদ্দিকে অগ্নি প্রজ্ছলিত ছিল, তার মধ্যে তপস্বীবেশে হুরপ্যকশিপু . 
বসিয়। তপন্ত! করিতেছিল। সিদ্ধগণ গান করিতে ছিল। রি 

সিদ্ধগণ ।__- 

গান।, 

আজ অচল হিমাচল হইল চঞ্চল, 

ভয়ে ভীত গিরিবাসা সবে। 

কল্পে ঘন ঘন লশ্ফে অগণন 

পলাদ্মিত জীব যত পরিত্রাহি রবে || 

নাতি ভাসে আকাশে রবি-শশী ত্রাসে, 

ভীষণ প্রলয় ঘন যেন স্থষ্টি নাশে, 

নান্ছি নমীরণ, ূ নাহি বরিষণ, 

নারব পাখীকৃল আকুল ভাবে ॥ 

একি রে দৃষ্য এ বিশ্ব ব্যপিয়।, 

গ্রহ তার। দল পড়িছে খসিয়া. 

হইল প্রলয় অকালে উদয় 

ভীষণ দ।নব-তপো! প্রভাবে ॥ 

[, স্থান ১ 
সভয়ে অগ্নি, পবন, বরুণ, প্রভৃতির প্রবেশ | | 

অগ্নি। [সভয়ে নিয়স্বরে ] ভায়া পবন ! রত কেই নু 

টির রা রে লার্গার 2 



প্র এ 

_ পবন। হু িজত জলে নাম করো না) গুন্তে পায় 
যদি, তা, হঃলে এবার এখান থেকে আমাদের ফিরে যেতে হবে না। 

অগ্মি। সত্য বল্তে কি, ন্থুরগণ! আমার ত একেবারে হৃংপিও 

থেকে কীপুনি ধরেছে । আমার এত দর্প, এত তেজ সব যেন নিবে 

শীতল হয়ে গেছে! 

বরুণ। তুমি স্বয়ং অনল, তৌমারই যখন এই কথা, তখন আমার 
কথা আর কি বল্ব? মনে হচ্ছে যেন, এখনই গিয়ে আমার জলধি-দুর্গের 
কোন গুপ্ততলে জন্মের মত লুকিয়ে থাকি গে। 

. পবন। আমি যে কোন্ চুলোয় যাব, তাঁর কোন একট স্থির কর্তেই 
পারছি না! সকলেরই একটা-না"একটা দীড়াবার__লুকাবার জায়গা 

আছে; কারও ব্রন্মলোক-_কা'রও জলধিতল, কিন্তু আমায় যে বিধাতা! 

হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে সর্বত্রই থাঁক্বার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন; 

কোথাও গিয়ে ছুদও্ড লুকিয়ে থাকবার বৌ নাই। গাছের উপরে গিয়ে 

পাতার আড়ালে লুকাব--অমনি পাতাগুলো! ফর্ ফর্ শব্দে নড়ে উঠবে। 

জলের তলে গিয়ে পালাব_-কাছে গেলেই জল অমনি আগে থেকেই 

কুলুকুলু তালে নাকে-কান্ন! জুড়ে দিলে! তাতেও যদি না শুনি, তা? 
হ'লে তার পর বিষম গঞ্জন, তর্জন, আন্ফালন-_সাধ্য কি যে গা-ঢাকা। 

দিয়ে থাকব? হায়__হাঁয়, এ পবনের আর কোনও ও উপায়ই নাই! 

| ইন্দ্রের প্রবেশ। 
. ইন্্র। নিশ্চল বস্ত্র ধ'রে স্থাগুর মত দাড়িয়ে থাক্লাম, নিক্ষেপ 

 কর্বার শক্তি পঙ্গু ক'রে ফেলেছে-_এঁ হিরগ্যকপিপুর তপঃগ্রভাব! 
রি নু লজ্জার কথা! শত পুরুষকারও এ তপঃ প্রভাবের কাছে জড় সম 

ব্রণ নি] চে দেখুন, বাসব! অনল-গ্রাীর-বেছিত | 



এ চিনির নিস সর, : রী ২৮২ 
£ রং চে কত 
হট 52 তত তি 8 52, উদিত রিতা 

১ রী দি হি 

১, জী 7 
তত তি 

হু 

নেতা ....- প্রজ্ছলা 

. আসনে উপবিষ্ট হিরণ্যকশিপু কি কঠোর তপন্তা আরম্ভ করেছে! শপ 

সাধনায় কি আর অমর না হঃয়ে যায়? নে 

অগ্সি। তবে বিধাত! যে একেবারে. অমর-বর দিয়ে ফেল্বেন, এরূপ | 

আমার মনে হয় না। চতুরানন সেদিকে বিলক্ষণ চতুর আছেন, কোন, | 

একট। ফাক রেখে দেবে | রা 

' পবন। এখন আমাদের কি করা স্থির হণল? মিছেমিছি এখানে 

আর আগুন পুইয়ে কি লাভ আছে ? | 

ইন্্র। কিন্তু পুরুষকারের উপদেশ পালন.কর্তেই হবে। 

পবন। সুবপতি কি এই হিরণ্যকশিপুর তপন্ত ভঙ্গ কর্বার আশ! 

এখনও রাখেন ? 

ইন্ত্র। না, আপাততঃ আমার স্বর্গ-উদ্ধারের চেষ্টাই কর্ব। টি | 

যদি কৃতকাঁধ্য হতে পারি, তা৷ হ'লে হিরণ্যকশিপুর তপন্ত| শেষ পর্য্যন্ত ত 

অন্ততঃ স্বর্গীভৌগ করা যাবে । 

পবন। হা» তা যাবে । 

ইন্্র। এ ভিন্ন পুরুষকার দেখাবার আর অন্ত পথ নাই। চল; স্থুরগণ ! 

আমরা প্রবল-বিক্রমে স্বর্গ আক্রমণ কর্তে প্রস্তত হই গে। 

[ সকলের প্রস্থান। 

হিরণ্য। [ ধ্যানভঙ্গে ] এখনও বিধাতা সদয় হয়ে বর দিতে, 

_আবিভ্তি হলেন না? আচ্ছা, এইবার আরও কঠোর তপস্যায নিযুক্ত 

হব | অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত হ,য়ে তপন্তা! কর্ব। কুস্তযোগের 

 স্বার। প্রাণবাু নিরোধ ক'রে সাধন আরম্ভ কর্ব। দেখব, পদ্মষোনি 

কিরপে প্রসন্ন না হয়ে স্থির থাকৃতে পারেন! যাই, এই হিমালয় হ'তে 

মহানদিন্কু নীরে নিমজ্জিত হই গে। হয় মন সাধন, না হয় শরীর-পতন] ঃ 

| বীর বী স্থান ্  



অস্তঃপুর 

ভানুমতী ও মহানাভ কথা কহিতেছিলেন । 

মৃহ/! কেন, দাঁদ। সিংহাসনে বসেছে, তাতে কি হয়েছে? 

ভান্ু। ঘরে অশান্তি দেখ! দিয়েছে যে, বাব! ভগিনী কয়াধু ষে 

তাতে একটুও খুমী হয় নি, বরং বিশেষ ভাবেই কষুপ্ন হয়েছে । আমার 
_ সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করেছে । এ বে বড় কষ্টের কথা, বাবা! 

... মহা । কি উপায় আছে তার আর বল্? ছোট রাজা! নিজেই সভা 
ডেকে নিজেই হাত ধরে ভাইকে আমার সিংহাসনে বপিয়ে গেলেন! 

বরং ভাই আমার তখন ছোট রাজীকে বলেছিল, “আমাকে রাজা ন 

ক”রে যুবরাজ হ্াদকে রাজ! করা হোক, আমি অবনতমস্তকে তার 

নদেশ পালন কর্ব |” ূ 
ভানু । তাতে ছোট রাজা কি উত্তর করলেন, তখন ? 

... মহ: । ছোট রাজা সে কথ! একেবারেই উড়িয়ে দিলেন। 
ভাঙ্গু। তিনি তার মহত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন সত্য, কিন্তু এদিকে 

যে আগুন আলে উঠল, তার.উপায় কি? আমার ত যেন মনে হচ্ছে, 
_ বাঝ, যে-ন্থবাহুর পক্ষে এ রাজ্য চালনা বিষম শক্ত হয়েই দাড়াবে ! 
আমি তখন জান্তে পারলে, কিছুতেই ন্থুবাহুকে নিরাি দিতে 
ৃ তা ন!। | 

মহা। হা, নি জরা রান্রারন্রর যেরূপ আগ্রহ | 
গা কার তোর আপিন; বেটি? এ 



 ভাঙ্থ।, দিব কলিএিল্জ হি 

মহা । কিছুতেই না। সে যে একগুয়ে, তাতে আক্ষে 
কার সাধ্য ! টি 

ভানু।, ক আদ বে জনে উঠার উপার পথ কি? উনি 
মহা। তার উপার এখন আমাদের দিয়ে কি হ'তে পারে বল? 

ছোট রাজা ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন উপাই ত করা যাবে না 
বেটি! ) 

ভান্। আমার শিক রি ছোটরাণী আর আমার কাছে আস্তে রে 
দেবে না' ূ 

মহা। [হাসিয়া] আরে নানা, বেটি! তা কি কখনও হয়? 

তোর-আবার যত অতিরিক্ত সন্দেহ ! পিলুকে আবার িরারনি রা | 
মানা কর্বে ? ক্ষ্যাপা না পাগল? | 

ভানু । তুমি বিশ্বাস কর্ছ না, বাধ? সত্যি তি এ কথা আজ 

ছোট রাণী আমাকে শুনিয়ে দাসীর কাছে বল্ছিল। | মর 
মহাঁ। [ সবিল্ময়ে ] ই: বলিস্ কি? ও বেটার মাথাট! তা 'হ'লে 

একেবারেই খারাপ হ*য়ে গেছে বল্? 

ভাগ । বাবা! তুমি সরল বুদ্ধিতে কিছুই বুঝে উপ নাও. 
কিন্ত আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, একটা ভয়ানক বিপদ আমাদের মাথার 

_ উপর দঘবুর্ছে। 

মহা। চল্ ত দেখি, যাই একবার ছুই নাসা ছোট, রাণীর 
কাছে। দেখি বেটার মাথাটা এমন ভাবে কে খারাপ ক”রে দিয়েছে ! : ২ 

ভান্গ। পিলুর হাতে খড়ির দিন আমি গোপনে: ডেকে নিজ্ধে 

ভগিনীকে আমার কত বুঝিয়েছি ; চালান 
- বেন জল্ছে। রি ররর ূ 



0 মহা । এমন ধারা ব্যাপার! ই কৈ, বন নিত রি | 

আমাকে? 
ভাম্থ। ভাব ছিলাম, হা গোপনে গোপনে আগুন নিবিয়ে দিতে 

পারি। কিন্তু আমি নিবাতে ঘত চেষ্টা কর্ছি, ততই .যেন আগুন আরও 

জঃলে উঠছে। হাঁ, বা যদি সত্যি ক'রেই পিলুকে আমার কাছে আস্তে 

নায় তা? হলে কি করুব,, বাঁ? কেমন ক'রে পিলুর মুখখানা না 

: গখে, কেমন ক'রে পিলুকে বুকে না! করে বীচ, বাবা? চি 

 ক্রেলিলেন ] 
মহা। [ ছল ছল্ চক্ষে] কাদিস্ নে-_বেটি! কীদিস্নে। পিলুর 

: সুখ ন! দেখলে কি আমর! কখনও থাকৃতে পারি? সে যে, তোকে আর 

স্তাধাকে একেবারে মাটা ক'রে ফেলেছে! এমন মায়াবী এ একরত্তি 

ছেলে ! আমাদের কি আর কিছু রেখেছে ? এই বে একটু খানিক দেখত 

_ শ্বাচ্ছি না, বল্ ত দেখি__বেটি, প্রাণটার মধ্যে কেমন খাক্ হঃয়ে 

উঠছে না? | 
“ভানু । .তৰে আর বলছিলাম কি, বাবা? 

| মহা। আচ্ছ! দেখা যাবে তখন ; এখন সে কৈ? অনেকক্ষণ দেখতে 

_ পাচ্ছি না তাকে? [ নেপথ্যে গ্রহলাদ গাহিতেছিল_সেই সুর সহসা 

_ গুনিভে পাইয়া সানন্দে: ] এ যে পিলুর কঠ-বাশী বেজে উঠেছে! হাঃ 

ওকে আবার আটুকে রাখতে পারে ? তুইও যেমন ! 

| [গৈরিক-উত্তরীযধারী প্রহলাদ ভাবোন্মত্তভাবে বাহতুলে নৃত্যগীত 

করিতে করিতে আসিতেছিল; ভাগুমতী ও মহাঁনাভ পর- 

. শ্খরের দিকে বিশ্মিত দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন; পরে ক্রমশঃ 

. .ংঅবাক্ হইয়া প্রহলাদের গান শুনিতেছিলেন, আর যেন কি 

নন অনিবসীর বীছ বিভোর হা প়িতেছিলেন 1. |]. | ্ 
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আজি কি শুনিলাম রে দুধামাথ! হরিনাম। 

মধুর এ নাম গুনে আমার পুরিল রে ফলক্কাম | 

কিবা কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো, 

অ(কুল করিল মন গ্রাণ। 

ন। জানি কতেক মধু হরিলামে আছে শুধু, 

কে শুনেছে এই মধুর নাম। 

(কড়ু শুনি নাই--গুনি নাই) 

(এমন নুধাভরা৷ হরিনাম ) 

(আজ ধন্ঠ হ'লাম রে) (হরিনাম-সুধ। পান করিয়ে), 

গও পারী কলতানে আকাশ বাহান গানে 

ভ'রে যাক ভ'রে যাক আজ, 

আজি নেজেছি নূন্তন সান্গে পাব ব'লে হৃদয়-রাজে 

তাজিয়াছি রাজার সাজ; 

(নইলে ডাক্ যে শোনে ন1) (এনাজে ন। সাজ লে হরি, | 

মধুর হরিবোল হরি বোল বন রে অবিরাম ॥। 

[ গ্রহলাদ নিষ্পন্দ হইয়! ভাবে বিভোর হইয়া রহিল) ছু 
ও মহানাভ উভয়ে নির্ধাক্ নিম্পন্দভাবে প্রহ্লাদকে জড়াইয় 
ধরিয়াছিলেন। সহসা ক্রুদ্ধ! কয়াধু তড়িদ্বেগে আসিয়া রি 

উপস্থিত হইল। ] 

_ কযাধু। [ ভাগুমতীর প্রতি ] বলি, একি হচ্ছে তোমাদের? রি নাম হব 
করলে তার প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা! ক'রে গেছেন না দৈত্যপতি?. তৌমরা .. 

: আমার দুধের ছেলেকে আজ সেই নাম শিখিয়ে দিয়ে মেরে ফেব্বার চক্রান্ত. 
ক্রেছ? 1 এত শক্রতা আমার সঙ্গে! শারই আমার ছেলেকে হেসে নী: 



৮৪... ভ্রহ্যাদলকিতর [২ অধ) 

বলছি, আর কখনও ধেন ছেলেকে তোমাদের এখানে দেখতে ন! পাই! 

: আয় হুতভাগা-_-অবুঝ বোকাট। কোথাকার ! 

[ প্রহলাদকে ছিনাইয়া লইয়| বেগে প্রস্থান । 

াতী ও মহাম্মাভ হতভদ্বের মত দীড়াইয়া রহিলেন ] 

ভান্গু। যয, যন্য) একি হ'ল কি হ'ল, বাবা? 

মহ]। বুঝ তে ত পার্লাম না_-একি কা হ'ল রে, বেটি! 

শশব্যস্তে সুখাহুর প্রবেশ । 

ন্ুবা । : আত্মহারাভাবে ] কই-_ মা, কই-_মা১ পিলু কোথার? 

পিলু কোথায়? সে কোথা থেকে আমাদের নিষিদ্ধ হরিনাম গান কর্তে 
_কর্তে এদিকে না কি এসেছে? পিতৃব্যের কঠোর আদেশ যে যে এ নাম 

কর্বে, তাকে তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা! এখন আমি কি কর্ব? 

ওগো, কি কর্ব? [ অস্থিরভাব প্রদর্শন | কেমন করে আমি 

পিতৃব্যের আদেশ রক্ষা! কর্ব? মাঁ_মাঁ_আমাকে ব+লে দাও-_ব'লে দাও 

-_ আমার এখন কি কর্তব্য  হায়-_হার! আমি কেন এই সিংহাসনে 

বসেছিলাম? আমি দুর্বল-_-আমি ভীরু-__-আমি কর্তব্যপালনে অশক্ত। 

আমি যে পিলুকে প্রীণদণ্ডে দণ্ডিত কর্তে পার্ছি নে! কেন তবে এই 

রাজদণ্ড আমার হাতে? কেন এই গুরুতর দায়িত্ব ভার আমার মন্তকে ? 

উঃ! কি দুরূহ রাজ-কর্তব্য ! 

মহা। স্থির হভাই আমার, স্থির হ! মাথাটা ঠা ক'রে কথাটা 

ভাল ক'রে বোঝ_আগে। | 
এ ভাঙ্কু। নাঁবাবা, বৌধবার আর এখন দরকার নাই। 

_ ব্াজ্যভার সুবাছ এখনই কুমার ভ্রাদকে দিয়ে দিক্? ওর আর এ রাজ- 

সিংহাসনে কাজ নাই, বাবা ! এ রাজদণড সুবাহুর হাতে থাক্তে কোনরূপে 

চারটার কাছা হবে দা) তার চেয় হঁদকে, াদ্ দিযে চল যাই এ 



্ 1]. প্রহ্বাল-ক্িত্র ৮৫ 
বা বাহ আর শোভাকে নিযে আমরা এ রাজা ছেড়ে চনে লই ভা. 
হলেই এ রাজ্যে শান্তি স্থাপনা হবে। ৷ রি 

 মহা। আর পিলু? এ 
ভান্তু। [ছুঃখ ও অভিমানে ] না, সে আমার কে? সেতআমার :. 

উদরে জন্মায় নি? সে হে কমাধুর ছেলে ? তাকে আমি কোন্ অধিকারে. 

নিয়ে যাব? এইযে এখনই আমাদের বুকের মধ্যে থেকে, যাঁর ছেলে, 
সে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। কই-_ধরে কি রাখতে পার্লাম ? সে. 

যেপরের ছেলে। আমার মে কেউ নর-_কেউ নয়! [অঞ্চলেচচ্ষু. 

ঢাকিলেন ] 

সুবাছ। মা, সে পথ যদি থাকৃত, তা হ'লে আমি সিনা 

ছেড়ে তোমাদের নিয়ে ' অন্তাত্র চলে যেতাম। যে রাঁজদণ্ড আজ আমার 

প্রাণের ভাই পিলুকে দণ্ড দেখার জন্য উদ্যত কর্তে বাচ্ছি, সে রাজদণ্ডের 

উপর আমার একটুও মমতা নাই। কিন্তু সে পথ যে আমার আর নাই, মা ! 
আমি যে পিতৃতুল্য পিতৃব্যের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমি শেষ- 

বিশ্বাস পতন পর্য্যন্ত তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন কর্ব। সে 

প্রতিশ্রুতি প্রাথ গেলেও ত তোমার পুত্র হঃয়ে ভঙ্গ করতে পার্ব 

না, জননি? | 

ভান্। [সভয়ে ব্যাকুলভাবে ] ওরে! কি লু তা? হঃলে ্ 

'কি তৃই আজ আমার পিলুকে সেই___ মা 
মহা। [ কথায় বাধা দিয়] আরে, নানা কর্তে হবে কেন? 

স্থবাছ। পিতৃব্যের আদেশ যে তাই। কেন, ফেদিন টি | 

বন্জাদেশ আপনি শোনেন নি? ক 
মহ)। হাঁ-া-গশুনেছি--গুনেছি। জমার পু 7 আগে 
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 স্ুবাছ। কি বলুন তা? হ'লে। | | 

মহা । ছোটরাজ! বলেছিল যে, আঙ্গ থেকে এই রাজ্যধ্যে হরিনাম 

করতে নিষেধ ঘোষণা! ক'রে দেবে । যে সেই নিষেধ অমান্ত ক'রে হরি 

নাম করবে, তখনই তার শিরশ্ছেে ক'রে ফেল্বে। আগেই কেঁপে 

উচ্চিস নে বেটি। আগে সবটা শুনে নে। 

 স্ববানহু। বলুন, তার পর? 

মহ!। সে কথার প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে এই ষে, যাঁরা হরিকে 

ইঞউদেব-জ্ঞানে পূজা করে বা তার নাম জপ করে, তারা যদি রাজাদেশ 

লঙ্ঘন ক'রে তার ভজনা করে, তবে তাদের সঘদ্ধে এ দণ্ড প্রদান কর্বে। 

কিন্ত একি ঠিক তাই হচ্ছে? অজ্ঞান শিপু পিলু কি সেই রাজাদেশের 

কথ! কিছু জানে ? বা কখনও শুনেছে ? আর হুরি যে কে, আমাদের শত্রুর 

নীম হরি কিনা, এ সব কিছুই ফে জানে ন7া। আজ হঠাৎ হয় ত কোন 

গুপ্তশক্ধর মুখে এ গান শুনেছে ; কানে মিষ্ট লেগেছে, তাই গান-পাগলা' 

দাড়ু আমার এ গানটা গাইতে গাইতে তাঁর জ্যাঠাই'মাকে আর এই 

বুড়ো-দাদাকে শোনাতে এসেছে | এই যে আমরা ছু'জনেও ত তার মুখে 

অমন মিষ্ট সুরের গান গুনে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম যে, তাকে এক- 

বার মানা কর্ব, সে শক্তিও আমাদের ছিল না! এই ত হ'ল ব্যাপার__ 

এখন 'তাকে বুঝিরে-স্ুঝিয়ে মানা ক'রে দীও গে, দেখবে আর সে ও 

শাম মুখেও আন্বে না। 

.. স্বাহ। ] সানন্দে ] তা” হলে ত উপায় আছে, মা! মহাত্মার 

.. কথাই ত এখন ঠিক বলে বুঝতে পেরেছি। তা' হ'লে বরং এক কাজ 

্ করি গে, পিলু যাতে আর এ নাম না করে, মে বন্ধ বিশেষ ভাবে 

.. আচার্ধযদথয়কে সতর্ক ক'রে দিই গে। 

ডি ভাছ্। কয়াধু যে আর-পিলুকে আমাদের কাছে আস্তে দেবে না, 



বাবা! দেষে আমার গিলুকে সস 
গেছে। তার ধারণ! হয়েছে যে, আযরাই ০ কর্তে শিক্ষা 

দিয়েছি | রত 

স্থবাহ। নির্যার দ বরনারি কা লা 

ছোট-মা যেন আমাদের উপর কেমন-ধারা বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। যী 

আগেকার মতন আঁ সে ন্নেহ-মমতা৷ যেন নাই । 4 
ভান্। তৃমি যদ্দি সিংহাসনে না বসে হাদকে মখানে যাতে, চি 

তাহলে আর কোন গোল থাকৃত না। এ 

স্থবাছ। কি কর্ব, মা? ঠািনিওরা রন যার 

তী যে করলেন না। জানই ত তুমি--জননি, রাজ্য পাবার লোভ কখনই 

আমীর ছিল না । | 

ভান্ু। সবই জানি, বাবা! কিন্তু ঘটনা-শ্রোত রা 

দাড়াল! কে জানে, ভবিষ্যতে কি অনল জলে উঠবে! 

মহা। আরে জল্বে ন! রে--জল্বে নী । বেটা আমার একেবারে .. 

ভয়েই অস্থির! 
তত্ক্ষণাত্ প্রতিহারীর প্রবেশ । 

প্রতি। [অভিবাদন] দৈত্যপতি ! প্রেরিত গুণুচর দেবতাদের সম্বন্ধে 

গুপ্ত সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে । নত্রীহাশয় দৈত্যপতির সাক্ষাৎ পররঘনা রঃ 

করেন, কি আদেশ হয়? | টা 

স্ববাহু। যাও, গ্রতিহারি ! 5. নি 

[ অভিবাদনাস্তে গ্রতিহারীর প্রস্থান । : 
ভাঙ্গু। হা, বাবা! দেবতারা নাকি আবার যুদ্ধ করবেন? '": :" 

নুবাছ। গুপ্তচরের খে ঠিক সংবাদ জান্তে পাযুব এখন |. আসি, ছি. 



৮৮: প্রচ্লাদ-কিত্র | [২ অন্ধ) 
.-ছাস্ছ। এই ত বা আজ এখনি সর্বনাশ ঘটিয়েছিল আর কি! 
দি নাতি পিলুর কথাটা ভালরূপে বুঝিয়ে দিতে, তা? হ”লে দেখতে 

পেতে, সর্বনাশ এতক্ষণ ঘটে যেত, বাবা ! 

মহ! ।. না নাঁযন্ত্রী ছিলেন, তার সঙ্গে মন্ত্রণা না ক”র়ে আর কিছু 

কর্ত না| মন্ত্রীই তখন সব কথ। বুঝিয়ে দিতেন | 

ভাঙু। চল, বাবা! একবার করাধুর কাছে যাই। তাকে আজকার 
ঘটনাটা সব বুঝিয়ে দিয়ে আসি। 

. মহা। [হাসিয়া] আর পিলুকে একবার কোলে করে আসি, কেমন 

নয়, বেটি? ' 

ভাম্ু। [হাসিয়া] আমার মনের কথ বাবার মত এমন আর কেউ 

বুঝতে পারে না। | 
মভা। ওরে পিলুর ব্যাপার কিছু হ'লে যে, এক রকম ভাবেই উভরের 

প্রাণে গিয়ে আঘাত করে। | 
. ভাস্ু। কে আবার আঙ্গ পিলুকে আমার এ নামের গান শিখিয়ে 

দিয়েছে? ওকি এ গান সহজে ছাঁড়বে, বাবা? যে একগুয়ে 

জানত? 

মহা। কিন্তু মত্যি ক'রে বল্ দেখি, বেটি, পিলুর মুখে ভারি মিষ্টি 

. জীগছিল কি না? 

_. ভান্ু। অত মিষ্টি ত আর কখনও শুনি নি, বাবা! 

:... মহা। তবুও ত আমাদের শক্রর নাম। 

7. স্ভাছথ। সে কথা ষেন তখন রিহারেই রি গিয়েছিলাম, 

| বাবা! 

| মহা! সবে চল ছোট বেটীর বাছে একবার যাই 
[ উভয়ের প্রস্থান। 
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সপ্তম লৃষ্ট 
গুপ্ত পথ 

গীতকণ্ে স্বর্গবামিনীগণের প্রবেশ 

্বর্বাসিনীগণ | 
গান। 

'ছোড়ছি হরিনাম মবাই, 

এগন হরি ফেংল ফরি ব'লে, 

ফর-ফরিয়ে চ'লে যাই ॥ 

এখন কেষ্টর জায়গায় ফেষ্ট বলি, 

আর গায়ে রাখি না! ফামাবলি, 

মাড়াইণে তুলসীতরা সকাল বেলা 
ছু'বের| বেজের তলা ধাই ॥ 

দৈঠারালার কাগ-মাও, 

বুঝি নে মাথ!-মুও, 

করলে লঙ-তণড সকল পণ্ড 

চগুনীতি দিয়ে ভাই || 

[পরশ্থান। 



তৃতীয় অঙ্ক 
প্রশ্ন্ম অক্ষ 

বটুক-ভৈরবের পাঠশাল। 

[ পৃথক আসনে দূরে বটুক আচার্য ও ভৈরবাচার্ধ্য উপবিষ্ট | 

পাততাড়ি বগলে দৈত্যবালকগণ গ্রাহিতে গাহিতে 

আপিতেছিল। ] 

দৈত্যবালকগণ ।-- 

গান । 

পাত,তাড়ি বগলে জাড়াতাড়ি সকলে 

ভালছেলে হ'য়ে মোর। পাঠশালে এসেছি । 

পথে পেয়ে পাখীর ছান', তখনি ভেঙেছি ডান।, 

ন। শুনিয়ে কারে মানা, ফুল ছি'ড়ে এনেছি। 

পাঠশালে বেতের বাড়ি, 

গেয়ে থেয়ে হয়েছি ধাড়ি, 

কর্ব কাড়াকড়ি--চড়াচাড়, 

যা মোর সব শিখেছি।। 

বিগ্যের নামে অষ্টুরস্ত।, 

কিন্ত কথ! ঝাড়ি লম্বা! ল্থ, 

স্বা বাপকে দেখাই রম্ত।, হয় না চোন্বা 

আহ! কি স্থপুত্র হয়েছি ॥ 

[সকলে যথাস্থানে বসিল] 
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সকলে! [সমস্বরে ] | টর 
মন দিয়ে কর সবে বিস্তা উার্দন, 
সকল ধনের সার বিস্া মহাধন । 

এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে, 

যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে ।” 
[ পঁড়িতেছিল আর পাতা কাড়াকাড়ি করিতেছিল] 

ভৈরব) আমি পব দেখতে পাচ্ছি রে! সবচুপ ক'রে বসে পড়। 

নইলে বেতিয়ে সিধে ক'রে দেবে । 

[ সকলে চুপ করিয়া! রহিল | 

ভৈরব । চুপ কণরে রইলি বে? 
১মছাত্র। এ বে বল্লেন আপনি? 

ভৈরব। চুপ ক'রে পড়তে বল্লাম না? 

_১মছাত্র। তাই ত পড়ছি আমরা, গুরুদেব! 

ভৈরব । কই, শোনা যাচ্ছে না তরে? 

১ম ছাত্র। আজ্ঞে, চুপ ক'রে মনে মনে পড়ছি। 

ভৈরব । নাঁ-নাঁ চেচিয়ে টেঁচিয়ে পড়,। 

১মছাত্র। তা” হ'লে আর চুপ ক'রে পড়া গেল কই? 

ভৈরব । কি বোকা তোরা! আরে, চুপ ক'রে পড়া মানে -কোন | 

ষ্টামি না ক'রে, শান্ত হয়ে পাঠ করা ; বুঝতে পেরেছিস্? 

১ম ছাত্র । আজ্ঞে, এইবার বুঝ তে পেরেছি। 

ভৈরব। আচ্ছা, বল্ত দেখি-_বিষথার মধ্যে কোন বিষতা ভাল? 

সকলে। [ সমস্বরে চীৎকা রপূর্ববক ] আজে, চুরি বিদ্যা-চুরি বিদ্যা?! 

ভৈবর। [ সরোষে ]কে এ কথা শিখিয়েছে? . . . | 

১মছাত্র। আজে এ শেখায় নি, আপনারাই শিখেছি। রা 



৯২... প্রহলাল-চল্সিতর [ওয় অঙ্ক) 
ভৈরব। আরে, চুরি-বিষ্কা সব বিগ্ভার চেয়ে ভাল, এ কথা কে 

ঝলে দিয়েছে ? ৃ 

১মছাত্র। কেউকঝ্লে দেয় নি, নিজেরাই করে দেখেছি। 

ভৈরব। তাতে চুরি কর! যে ভাল, স্টো বুঝ লিকি ক'রে? 

১মছাত্র। বুঝলাম, ঘরে জিনির বাড়ে ঝলে। আমাদের ঘরে 

অনেক জিনিষই ছিল না, আমি চুরি কঃরে করে এখন অনেক জিনিষ 
জোগাড় ক'রে ফেলেছি । লোকে পণ্ড়ে-শুনে শেষে রোজগার করে, 

আমি পড়া-শুন! কর্বার সঙ্গে-সঙ্গেই রৌজগার করি। ও বিদ্বেয় আমার 

সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না, গুরুদেব ! 

ভৈরব | তুই তা” হ'লে চোর ? 

১ম ছাত্র। খুব পাঁকা রকমের এখনও হু'তে পারি নি, হাতটা এখনও 

সায়েস্তা হ'য়ে ওঠে নি, গুরুদেব ! | 

ভৈরব। চুরি কর! পাঁপ; সাবধান আর কখনও যেন করিস্ না। 

১ম ছাত্র। আজ্ঞে, তা” হ'লে আমরা খেতে পাব না যে? 

ভৈরব । কেন, ভিক্ষা! কর্তে পারিস্ না? 

১মছাত্র। আজ্ঞে বেনাম ক'রে ভিক্ষা! কর্তে হয়, সে নাম করা 

ষে রাজার নিষেধ । 

উভৈরব। [ ৪র্থ ছাত্রকে ] আচ্ছা তোর কাছে সাঁতট। মোস্তা আছে, 

| ত| থেকে তুই যদি যেদোকে তিন্টে দিস্, তা হলে তোর কাছে আর 

_ কটা মোগা থাকে । 
: গর্থছাত্র। না গুরুমশাই, আমি একটাও কাকে দেবে। নী--আমি 

রী একলা! সব খাব। 

| ভৈরব | যাঁ-পাজী কোথাকার তুই একলাই » সব গিল্গে এ 



সত] প্র্ষাদডজিত 
 গর্থছাত্র।  শুরদশাই ভুলেছে, আমার নাম লা নি 

ফটিকঠাদ। . ৃঁ 

ভৈরব! শুধু ফটিক ঠাদ কি একেবারে সোনার টাদ-_কোন কালে রর 
কিছু হবেনাঁ_[ ২য় ছাত্রকে ] আচ্ছা, এইবার তুই বল্ ত-্রা্ণের 

কর্তব্য কি? 

২ ছাত্র। [ উঠিয়। ] আজ্ঞে, পরের বাড়ী ভোজন করা। 

ভৈরব। তুই বল্? 

৩য় ছাত্র । [ উঠিয় ] আজ্জে নন্ত নেওয়া! 

ভৈরব | তুই ? 
৪র্থ ছাত্র । [ উঠিয়া! ] আজ্ঞে, পাঁঠশালে বেত, মারা । 

ভৈরব দূর হতভাগারা তোদের কিছু হবে না! আচ্ছা বল্ দেখি, 

সব চেয়ে সুখ কি? 

৪র্থ ছাত্র। আজ্জে, খাওর। আর শোওয়!। | 

১ম ছাত্র। ও বলতে পার্লে না, গুরুদেব ! আমি বল্ব? আমি ওটা! 

ভাল জানি। 

' ভৈরব। বলত শুশি? 

১মছাত্র। আজ্ডে, সব চাইতে সুখ হ'ল__এই বাহে যাওয়া । 

ভৈরব। দূর কুক্নাড! [ বেত্রাঘাত ] আচ্ছা, এইবার বল্ ত--ঈশ্বর 

নিরাকার চৈতন্যন্বরূপ” এর অর্থ কি? 

২য় ছাত্র । অর্থাৎ ঈশ্বর নিরাকার কি নাঁশীশ্বরের কোন আকার : 

নাই; যথা-_ঘোড়ার ডিম। আর কি না চৈতত্তস্বরপ, গুরুদেবের মাথায় 

যে চৈতন আছে রি ওরই মত রি ফর্ ফর. ৬ কারে সঃ 

ওড়ে । রি 

| ব। এতদিন পাড়ে নগদ লন এলি 
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১মছাত্র। আজে, আপনার মত জজ কাছে লড়লে আর হবে না? 

গুরুদেব, আর কতদিন পড়লে আপনার সমান বিদ্বান্ হব ? 

ভৈরব! তোমাকে আর কিছুদিন পড়ালে আমিই তোমার: সমীন 

হব! নে_-এখন সব হাতের লেখা লেখ. ঝসে ঝসে। | 

| সকলে লিখিতে বসিল ] 

বটুক। কই-_ভৈরব, রাজকুমাঁরেরা ত এখনও আস্ছে না? 

ভৈরব। না আদ্লে আর আমর! কি করব, দাদ! ? 

_ মহস্থাদ সহ প্রহলাদের প্রবেশ। 
হহাদ | এই যে, গুরুদেব! আমরা ছু'জনে এসেছি। অনুদা 

্মা্জ আর আম্বে না, তাঁর মাথা ধরেছে 
| [ উভয়ের আচাধ্য উভ্নকে প্রণাম ] 

পিলু যেন আজ আর বেশি কথা কইছে না, গুরুদেব ! ওর মনে কি 

হয়েছে যেন ! 
বটুক। কি হয়েছে, বাবা? 

প্রহলাদ। কিছু হয় নি ত, গুরুদেব ! 

বটুক। তবে যে কোন কথা কইছ না? 

 গ্রহলাদ। আমি চুপ, করে আমার সুন্দরকে ভাবছি । 

. জংহ্বাদ। ওর একজন স্ুন্বর কে আছে, সে ওকে রোজ রোজ বাঁশী 

: শুনিয়ে যায! তাকেই তবে ভাবছে। দাদ! বলে দিয়েছেন৮_আজ 

ররগরাডা গুরুদেব ! | 

কুক বেশ, তাই হবে! এম ত-বাবা প্রহলাদ ! আমার কাছে 

্ তোমার বর্ণপরিচয় নিয়ে এস! আর বাবা সংহীদ ! তুমি তোমার 

- পাঠ মনে মনে অভ্যাস কর। [সংস্বাদের তথাকরণ ]. . 



ল্য আদ্সিন গা 
প্রহলাদ। [পুস্তক লইয়া বটুকাঁচার্যের কাছে নাইলন] 7 

যে বর্ণ-পরিচয়, গুরুদেব ! রি 
বটুক। [ বর্ণপরিচয় খুলিয়া প্রথম “ক* “খ+ বাহির কররা লন ] রী 

পড় ত--বাব! প্রহলাদ ! এই 'ক*। | 

[ প্রহলাদ ক বর্ণ দেখিয়! ভাবে গদ্গদ্ হইয়া উঠিলেন ] 

বল--“ক*। 

প্রহলাদ। সবে ] 'কঃএ হেরি রৃষচন্্র কালিনদীর কুলে। 

কমলনয়ন কিবা কদম্বের মূলে ॥ . 

ভৈরব। [ সভয়ে ] ও কি বলে, দাদা ? | 

বটুক। বড় মধুর কণ্ঠস্বর ভৈরব ! আবার বেন শুনতে সাধ হয়েছে : 
ভৈরব। কিন্তু এ নাম উচ্চারণ করাই বে নিষেধ কুমারের 

বিশেষভাবে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন মহারাজ, যাতে এ নাম নাকরে। 
বটুক। বৎস প্রহলাদ! তুমি এনাম না করে, আর একখানি 

মিষ্ট গান কর ত শুনি! | 

প্রহলাদ। .[ সুরে ] কৃষ্ণ কথ! বিনা কিছু মুখেতে না আসে । 

কৃষ্ণ গাথা বিনা কিছু রসনায় না ভাষে ॥ 

( এমন মিষ্ট কিছু নাই ত আর ) ( কষ্নাষের 
তুল্য মিষ্ট কথা কিছু নাই ত) 
কুষ্ণ-গাথা.বিনা কিছু রসনায় না ভাষে ॥ 

ভৈরব । ও দাদাঁ! এ যে সর্বনাশ ঘটাবে দেখছি। তুমি ক 
বর্ণ ছেড়ে এখন “খ* বর্ণ শিক্ষা দাও। 

বটুক। আচ্ছা বাব! এইবার পড় ত দেখি_-খ* | ই 

প্রহলাদ। [ সুরে ] "খ' এতে খগেশচারী খলমতি-নাশন। 

_ খরতর খেদহারী নিখিলের শরণ ॥ .... 



রা টিবি রর লেস মি লেক রি 

ভৈরব |. থামাও-_থামাও--দাদা ! অপর বর্ণ দেখাও--... .. 

বটুক। [স্বগত ] বড় মধুর-বড় মধুর লাগছিল! [ প্রকাশ্তে ] 

এইবার পড় ভ প্রহ্লাদ-_“গ” ! 

প্রহলীদ। [নুরে] “গ*এতে গোবিন্দচন্্র গোলৌকবিহারী | 

গোপীগণ-বল্পভ হে গোবর্ধনধারী ॥ 

ভৈরব। মহ! বিপদ্ ত দেখছি ! থাক আর বর্ণ-পরিচয়ে কাজ নেই, 

দাদা! এখন অপর পাঠ শিক্ষ। দাও । 

গ্রহলাদ | আমার সব বর্ণ শিক্ষা হ'য়ে গেছে, গুরুদেব ! 

বটুক। আচ্ছা, এক নিংশ্বামে পণড়ে যাও ত দেখি। 

প্রহলাদ। [ন্তুরে] আমি “ক'এ কৃষ্ণ হেরি, খি'এ খগেশ-বাহন | 

গ”এতে গোবিন্দ "ঘ'এতে ঘনশ্ঠাম বরণ ॥ 

“” এতে চাচর-্চুড়া, চারুচন্ত্র বদন। 

ছে এতে ছলনারূপাঁ, 'জ'এ জনার্দিন ॥ 

চর । সর্বনাশ- সর্বনাশ করলে যে, দাদ! [ প্রহলাদের কাছে 

আসিয়। ] বাব গ্রহলাদ ! ধন আমার! সোনা আমার! লক্ষী আমার! 

ও নাম পরিত্যাগ কর। ও যে তোমাদের শক্রর নীম, বাবা ! ছিঃ, ও 

নাম কি নিতে আছে ? 

প্রহলাদ । [নুরে] ত্রিলোকের মিত্র হরি শত্র নাহি কেহ 
প্রাণ খুলে মধুর হৰিনাম লহ ॥ 

( আর ভয় রবে না) (হরি ভব-ভয় নিবারণকারী ) 

হরিনামে যায় পাপ তাপ, কাটে মায়। মোহ ॥ 

ভৈরব। থাক্-_বাপু; আর মায়া মোহ কাটাতে হবে নাঁ! মাথা- 

কাটার দার থেকে আগে বাঁচি ত! 

আহলাদ। [ধরে] কেন এত ভীক শু ৮. 



সহ) জলি হা 
ভৈরব। [বিরক্তভাবে প্রহলাদের মুখ চাপিয়া ধরিয়া! ] ওরে ধাষ্ল-থাম্ রি 

তুই__-আর কাজ নেই, ঢের হয়েছে! দাদা, গতিক ভাল দেখছি না কিন্তু | 
বটুক। কিন্তু এ সব তব্ব-কথা বালক জান্লে কিরূপে, তাই ভাবছি । 
ভৈরব । সেই নারদ-_নারদ ! তারই এই সব কাজ। আম্বাদের 

সর্বনাশ কর্বার জন্যই ঢে'কীবাহনটা কখন্ গোপনে এসে এই স্থু-কর্শাটী 
ক”রে গেছেন! [ প্রন্লাদের প্রতি ] কেন--বাবা, হরি কৃষ্চ না বলে, 

কালী নাম নিতে পার না? 

প্রহলাদ। [সুরে] আমার কৃষ্ণ কালী হয়ে অসি ধ'রেছিল। 

তাই “কৃষ্ণকালী+ বনমালীর নামটা হয়েছিল। 

(সে যে ভক্তের তরে ) ( কালীরূপ ধরিলেন হরি ) 

কষ্ণকালী ক'লী কৃষ্ণ নামে ভেদ চিল। 

ভৈরব | গুন্লে ব্যাখ্যা, দাদা? 

বটুক | ব্যাখ্যাত মন্দ করে নি, ভৈরব ! 
ভৈরব । তুমিই দেখছি মাটি কর্বে, দাদা! অত সোজা বুদ্ধি কর্লে 

এবার চল্বে না কিন্ত । দৈত্যরাজীর কড়া হুকুম পালন ন! করলে একে- 

বারে মাথা যাবে। 

সংহাদ। [ প্রহলাদদের কাছে আসিয়। হাত ধরিয়া | পিলু ভাই.! 

গুরুদেব মান। করছেন, ও নাম আর করো না তুমি। | 
ভৈরব। থাক্, আজকার পাঠ এই পর্যন্তই থাক। কাল আবার 

সকাল সকাল এস তোমর! সংহাদ ! 

₹হাদ। এস ভাই, আমর! বাড়ী যাই) গুরুদেব ছুটি দিয়েছেন। 
প্রহলাদ। চল-_ছোঁড়-দা, জ্যাঠাই-মার কাছে যাই। টিন ্  

আর বুড়ে। দাদাকে গিয়ে গান শোনাব। 

₹হাদ । শে লখান যেকে মানা ক'রে দিছেন জোমকে, জাই 
প্র 



৯৮ : প্রজ্ছলাল-চল্সিত . [তয়অন্ক; 

প্রহলাদ| আমি যে, জ্যাঠাই-মা ও বুড়ো-দাদার কাছে না গিয়ে 
থাকৃতে পারি না। আমার কেহ গাঁন গুন্তে কেউ ভালবাসে না; কিন্ত 

 জ্যাঠাই-ম! আমার ভালবাসেন । 
বটুক। তবে এস বংস প্রহলাদ ! 

| প্রণাম করিয়। প্রহলাদ ও সংন্বাদের প্রস্থান । 

ন্তান্য ছাত্রগণ। আমাদেরও ছুটি তবে, গুরুদেব? পাত তাড়ি বাধি? 
ভৈরব। যা, তোরাও ষা। মনটা কেমন খারাপ করে দিয়ে গেল 

প্রহলাদটা এসে 

[ ছাত্রগণ হো হো করিয়। উঠিল এবং গাহিল | ] 
ছাত্রগণ | 

গাশ। 

ছুটি ছুটি ছুটি চৌপাড়ার ছুটি । 

সবাই এবার বড়ীনুখে। ছুদ্ঘ।ড় ক'রে ছুটি ॥ 

গুরু মশ|ই পাঠ দিয়েছে, 

গড়া হ'লে শেম, 

গথে যেন্তে যেতে মোরা 

মজ! মার্ব বেশ, 

করব লাফালাফি, লোফ।লুফি 

আর হুটো[পাটি, ছুটোছুটা ॥। 

| ছাত্রগণের প্রস্থান । 

ভৈরব । এস দাদা! প্রহ্লাদের সম্বন্ধে বড়-বৌয়ের সঙ্গে পরামশ 

কর! যাবে। বড়-বৌয়ের মাথায় বেজায় বুদ্ধি খেলে 

[ উভয়ের প্রস্থান । 



অদৃত।] :. প্রহ্মাদ-চপ্টিত্র ৯৯ 

ভ্িতীস্ত্র দুশ্য 
প্রমোদ-উগ্যান 

হাদ, ঘট্টাকর্ণ ও দূষণের প্রবেশ 
হাদ। আজ হর্দম নৃত্যগীত লাগিয়ে দেবো, দেখি, স্ুবাছু আমার কি | 

কর্তে পারে? ম1 বলে দিয়েছেন যে, কোন রাজাদেশ গ্রাহ করবার 
প্রয়োজন নাই; সমস্ত অমান্ঠ করতে হবে। 

ঘণ্টা। তাই বুঝি এই নৃত্যগীত থেকেই সুরু করলে, সথা? 
হাদ। নিশ্যয়ই! 
দূষণ। কোন চিন্ত। নাই ) যদি নৃত্যগীত আরম্ত করালে বন্ধ ক'রে দিতে 

চেষ্টা করে, তবে তার উত্তর আমার কাছে আছে। কি আশ্চধ্য !, রাজপুত্র 

হয়ে সামান্ত একটা আমোদ-প্রমোদে ও তার কোন স্বাধীনত। থাকৃবে ন! ! 

ঘণ্টা । ঠিকই ত, রাজপুত্র খন, তখন তার আবার স্তায়-অন্তায় | 

ভাল-মদ, কল্যাণ-অকল্যাণ এ সব কিছু দেখবার প্রয়োজন নাই। 

বিশেষতঃ স্বরং সেনাপতি যখন এ সব কার্যের অনুমৌদনকারী । 

হ্বাদ। আচ্ছা, যদি স্বয়ং স্ুবাহুই এসে উপস্থিত হয়, ত| হ'লে তখন 

_ সেনাপতি, আমাদের কি কর্তব্য হবে? মা 

ঘণ্টী। একেবারে স্ুড়স্ুড় করে পলায়ন। বিশেষতঃ সেনাপতির 

ত একেবারে সরমে মাঁথ। কাঁটা যাঁবে। এ 

দূষণ। আল্জে না, তা হচ্ছে না। আজকার কর্তব্য আমাদের অন্তরপ। |. . 

দেখাই যাক্ না, যদি শ্রীমান খোদ টি পড়েন, তাহলে দেখে ঙ্ছ 

সার্থক ক'রো তখন । ্ 



১০৮ প্রহলাদ-চল্িজ [ওয় অঙ্ক) 

ঘণ্টা। বুকের পাট! বটে ! দায়ে ঠেকে দৈত্যপতির কাছে ক্ষম! 

প্রার্থনা করা, আবার ঠিক ক্ষেত্রে এসে বে-পরোয়া ভাবে বিদ্রোহ আচরণ ; 

এই ত হ,ল বীরত্ব--এই ত হ'ল সেনাপতিত্ব_-এই হ'ল কৃতজ্ঞতা পালন! 

. স্াদ। [সানন্দে ] তাহলে মায়ের সঙ্গে যে পরামর্শ হয়েছিল, সেটা 

আজ সত্যি সত্যি কাঁজে দেখাবে, সেনাপতি ? 

দূষণ । তবে শুধু শুধু পরামর্শ এঁটেছি! তাঁর জন্যে সৈশ্য-সামস্তদের 

সব বাবস্থা ক'রে রেখে তবে এখানে এসেছি । প্রয়োজন হ'লে একটা 

বংবী-ধ্বনির অপেক্ষা! মাত্র | 

ঘণ্টা । দেখ দেখি, রাজকর্মের কি বন্দোবস্ত ? 

হাদ। [ সানন্দে] তাহলে আজই ? 

ঘণ্টী। এই রাতারাতি_-আজই কি? তোড়-জোড় দেখ তে পাচ্ছ 

না? সেনাপতি অত টিমেচালে চলে নাঁ__যেমন কথা তেমন কাজ ! 

দূষণ! কোঁনরপ ভয় খেয়ো না যেন, যুবরাজ ! 

হাদ। [ অতিশয় আনন্দে ] ওরে, তবে আমি একবার উড়ব নাকি? 

ঘণ্টা । বেশি নয়, যতটা-পেটে ঢুকেছে সেইটুকুই আগে হজম ক'রে 

নাও । 

ত্বাদ। আরে বল কি তুমি, সখ! ? সকাল না হ'তে হতেই একবারে 

সিংহাসনে গিয়ে চেপে বসা । 

.. ঘণ্টা। বসা কি! একেবারে শুয়ে পড়া। সকলেই সিংহাসনে 

ঝসে বসে রাজত্ব করে, সথ! একবারে সটান শুয়ে পড়ে রাজত্ব চালাবে । 

- নইলে নুতনত্ব হবে কেন? 
 হাঁদ। এখন কথা হচ্ছে, যদি খোদ এখানে আসে, তবে ত? 

. দুধপ। ঠিক বল্ছি, নিজেই আস্বে। তোমার স্যন্ধে কোন ঘটনা 

উপ হা, হী না পাঠ সই এসে উপ হয 
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হাদ। কেনবলত? 

ঘণ্টা। ভয়ে ভয়ে | , 

হাদ। তাই হবে; নতুবা আমি ষে, রাজ্যমধ্যে এত অত্যাচার লাগিয়ে 

দিয়েছি, তাতে অন্যের দ্বারা কোন কথা ন! ক'লে পাঠিয়ে নিজেই এসে হাত .. 

ধরে সে সব কাজ কর্তে নিষেধ ক'রে গেছে । অন্যের সমক্ষে কোনরূপ 

মর্ধ্যাদা নষ্ট করে নি কিন্তু অগ্যাবধি । 

ঘণ্টী। কেবল ভথ্ষে ভয়ে । সেনাপতি যে, কুতজ্ঞতা দেখাতে সখার 

পক্ষতুক্ত হয়েছেন, এ কণা ত আর তার জান্তে বাকি নাই? কাজেই 

ভর না করে কি আর পার্বার যো আছে? 

স্বাদ। গেনাপতি, তুমি আমার সহায় না হ'লে সুবাছ এতটা ভয় 

খেতে না। তুমি কী অসাধারণ ! | 

ঘণ্টা। এত অসাধারণ বে, সাধারণে সে অসাধারণত্বটুকু বুঝতেই 

পারে না! নতুবা এতদিন রাজ্যবানী সকলে সেনাপতিকে দেবতা ব লে 

পূজ1 কর্ত। 

ভাঁদ। কই, অগ্গর৷ ত এখনও আম্ছে না? 

ঘণ্ট)। এই এল বলে! আঁ্গুক না তারা, ততক্ষণ এদিকে একটু 

রাজনীতির চচ্চ1 হ'লে মন্দ কি? কাল সকালে উঠেই যখন রাজন 

কর্তে হবে, তখন এখন থেকে একটু মহল দিয়ে রাখা ভালই হচ্ছে। 

তবে আমার একটা অনুরোধ, সখা, সেনাপতি বখন এতটা! কৃতজ্ঞতা 

প্রদর্শন করিরেছেন, তখন ওকে একটা দস্তবর মতন পুরস্কার দেওয়া সখা? 

কিন্তু নিতাত্তই উচিত হবে । ২8 

দূষণ। [স্বগত ] আজ ঘণ্টাকর্ণের কথাগুলে! বেন ততটা বেয়াড়া 

লাগছে নী । পুরস্কার ! পুরস্কীর। আমার পুরস্কার যার জন্য এত কাণ্ড করা_ 

রদ । টিনার গালা রি 
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ঘণ্টা। ভাববে না? ব্যাপারটা! ত কম নয়! ওতে মাথার দরকার 

-_-অনেক ভাব বার দরকার । এই বে শ্রীমতীরা এসে হাঁজির। 

| অগ্পরাগণ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল ] 

দেখ, জন্দরীরা - এই কাল সকাল থেকে একেবারে হর্দম ! 

“মঅ। আপনি ত সেদিনও বলেছিলেন যে, আমাদের যুবরাজই 
রাজ! হবেন । ' কিন্তু তা ত হলেন না? 

ঘণ্টী। এ কয়দিন দিন ভাল ছিল না, তাই প্রতিনিধি দিয়েই কাঁজ 

সেরে নেওয়া গেছে ; পাঁজি দেখে কাঁল শুভদিন স্থির করা হয়েছে, কালই 
সিংহাসনে বস্বেন। 

১ম অ। বলেন কি, মশাই? কাল যে মঘা, আজ অগ্লেষা আছে, 

আপনি বল্ছেন-__শুভদিন ? 

ঘণ্টা। আজ অশ্লেষা, কাল মঘ! ত? তা” হ+লেই ঠিক হয়েছে । 
১ম অ। বলেন কি? অশ্লেষা৷ আর মঘার মত বিশ্রী দিন আর নেই। 

ঘণ্টা। দানবের পাঁজিতে অমন সুশ্রী দিন আর নেই। মেনাপতি 

কি নাঁদেখে দিনস্তির করেছেন? নাও--তোমরা এখন নিশ্চিন্ত মনে 

অগ্লেষ! থাকৃতেই সুরু ক'রে দাও, নতুবা রাত্রিশেষে শ্রেম্সা এসে ভর 

করলে গানে সুবিধা করে উঠতে পার্বে না। 

অগ্মরাগণ ।-_[ নৃত্যসহ ] 

গান। 

ঢল ঢল ছল ছল এ নব-যৌবন। 

কুলে কুলে ছাপা_তাহে বহে কিবা 

প্রেম-সমীরণ ॥ 

তোমারি তোমারি বধু তোমারি সকলি, 

তোমারি ওরে মোর! পড়ি ঢাল ঢলি, 

তোমারে বিলায়ে দিছি বধু হে সারা্টী জীবন ॥ 



২য় দৃশ্য | ] প্রহুল।-ভল্লিত্ ১৪৩. 

তখ তরে অধরে হালি-রাশি মাথায়ে, 

রেখেছি রেণ্ছি বধু দেখ ন! চাহিয়ে, 

মাতাব তানে মাতাব গানে 

জাগাব পরাণে বধু নব শিহরণ ॥ 

হাদ। [ মস্গুল হইয়।] বড় চমতকার! ৰড় চমতকার ! 

ঘণ্টা। শুন্ছ-_একেবারে জখম! সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা বেহাগ 

থাম্বাজ-মান্বাজ ধরে ফেল! 

অগ্মরাগণ 11 নৃত্যসহ | 

গান । 

জি কি মধুর যামিনী লে] । 

তেনে আসে পরাণে কি মধুর রাগিণী লে। । 

হের চঞ্চল অঞ্চল মধুর পানে, 

গগ্কারে মঞ্জীর মধুর শিঞ্জনে, 

প্রেম নোভাগে নব-আঅন্ুরাগে গ'লে যাই মোর। 

প্রেম-সোহাগিনী লে। ॥ 

মোদের ঝিমি ঝিমি আখি, স্ছু মৃছু হাসি, 

কথ্ণ-বন্ধরে করি প্রাণ উদাসী, 

গেল বিভ।বরা, শিথিল কবরী 

প্রেমাবেশে হইনু পাগলিনী লে ॥ 

তৎক্ষণাৎ স্ুবাহর প্রবেশ। 

স্থবাহু। [গস্ভীরম্বরে | অগ্পরাগণ! এখনই এখান থেকে চ/লে 

যাপ্ত; 

| অপ্নরাগণের প্রস্থান। 

ঘণ্টা । [স্বগ্ত | অক্লেবার ফল যে হাতে হাতেই ফলে যায় 

দেখছি ! 



৪ প্রহ্লাঁদ-িল্িত্ [৩য় অঙ্ক) 

সুবাহ। কেন আবার এই সব কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে যোগ 
দিয়েছ, দাদা? কাল যে বার বার তোমায় অনুরোধ করেছি । পিতৃবোর 

তপস্তাযাত্রীর সময়ে তোমাকে এই সব নিন্দনীয় কার্য হ'তে বিরত 

, রাখবার জন্ত আমার উপরে কি দৃঢ় আদেশ দিয়ে গেছেন, তা” ত জান, 

দাদ? 

হ্বাদ। তার জন্ত তুমি কি আমার দণ্ড দিতে এসেছ না কি? 

্ববাছ। না, দাদা! অনুরোধ করতে এসেছি । 

স্বাদ! নিজেদের উদ্ভানে বন্ধুবান্ধব মিলে একটু আমোদ-প্রমোদ 

কর্ছি, তাতে এমন কি গঠিত কাজটা করা হয়েছে? 

সুবাহু। প্রতিদিনই রাজসভাতে তোমার উচ্ছ জবলত”র অভিযোগ 

উপস্থিত হচ্ছে, দাদা! সেইজন্য এই সব নৈশ-নৃতাগীত তোমার পঙ্গে 
একেবারেই নিষিদ্ধ হয়েছে | 

হাদ। আমি মায়ের মত নিয়ে এসেছি । 

সুবাহ। তিনি হর ত তোঁমার চরিত্র-স্বন্ধে সব কথা জ্ঞাত নন্, তাই 

এ সব কার্ষ্যে অঅত. করেন নি। 

হ্বাদ। তুমি কি আমাকে জড়-ভরত হয়ে বসে থাকৃতে বল? 

স্থবাছু। যাতে কেউ কোন নিন্গ-কৃৎসা রটাতে না পারে, আমি 

আমার দাদীকে সেইভাবে দেখতে চাই। 
হাদ। না, আমি কোন আমোদ-প্রমোদ না করে থাকৃতে পারব 

না; তুমি আমাকে নিবেধ কর্তে এলে শুন্ব না। 

নুবাহু। তা! তোমাকে শুন্তেই বে হবে, দাদা? 

হাদ। কেন, জোর ক'রে শোনাবে? 

স্থবাহু। সে জোর যে ভাইরের উপরে ভাইয়ের চিরদিনই আছে, 

দাদ । 



২য় দৃষ্ত |] প্রহ্লাদ-চস্সি ১০৫ 

হ্বাদ। না, তুমি আজ নিশ্চয়ই আধিপত্যের স্পদ্ধা দেখাতে এসেছ 

আমার কাঁছে। 

সগবাহু। নাঃ দাদ! সুবাহুকে তা” হলে ভুল বুঝেছ। 

হাদ। তবে তুমি এখানে আমাকে অপমান করতে এসেছ কেন? 
সথবান। অপমান? না দাদ;! প্রার্বেই ত বলেছি যে, অনুরোধ 

করতে এসেছি | 

হ্বাদ। অগ্সরাদের ও ভাবে তাড়িয়ে দিয়ে, আমাকে র্বীতিমত 
সকলের সামনে অপমানিত করা হয়েছে | 

শ্ববাহু। বড় ছুঃখ থাঁকৃল বে, ভুমি সুবাহকে অত নীচ মনে 
করেছ ! খাঁক্-এস লাদী! বাতৰি অনেক হয়েছে, এখন বিশ্রাম করবে 
41 

স্বাদ। নী» না, যাঁর নী- আমি পুনরার অগ্মরাদের আনিয়ে নৃতাগীত 

কাব; দেখি কে বাধা দিতে আসে। 

সুবান। কর্তবোর অনুরোধে বাধ্য হঃয়ে আমাকেই যে, মে বাপ 
দিতে হবে, দাদী | 

হীদ। সাধ্য থাকে--.দিয়ো। 

ঘণ্টা। | স্বগত] কি বলে দেখ! 

স্থববাহু। হাতে ধ'রে, পারে ধরেও তোমাকে যে বাধা দিতে হবে। 
দ্বাদ। যাও ভুমি নিজের কাঁজে এখন, মিছে সময় নষ্ট কর্তে পারি 

না। কে আছে রে ওখানে? এখনই অগ্নরাদের-_ 
সখা । নাঁ_ দাদা, ভকুম দিয়ে! না; আমি কিছুতেই তোমাকে এ 

সব গঠিত কার্য্যে যোগ দিতে দেবো নী। মিছে কেন উত্তেজন! প্রকাঁশ 
কর্ছ, দাদা! এই আমি তোমার ছুটি হাত ধ'রে মিনতি কর্ছি, দাঁদা। 
আর অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়ো না। গতকল্য একজন অনাথ 



১৬ প্রহ্লাদ-চন্ডিত্র [ ওয় অঙ্ক; 

বিধবা প্রজাপত্বী সম্বন্ধে কি গ্লানিকর অন্ঠায় পরিচয় না দিয়েছ, বল দেখি ? 
যে অন্যায়ের জন্ত প্রজাগণের মধ্যে একটা! অসন্তোষ বিশেষভাবে ফুটে 

উঠেছে - চারিদিক হতে শতমুখে আমার রাজ-কর্তাব্যের ত্রুটি ঘোষিত 
হচ্ছে । সত্যসত্যই আমি কর্তব্যচ্যুত হয়েছি , যথার্থই আমি পিতৃব্যের 
আদেশ পালন করতে পার্ছি নাঁ-এ কি আমার পক্ষে কম ুর্বলতার 

কথা, দাদ] ? 

হীদ । কেন, পালন কর না-_কে বাধা দিচ্ছে? 

লুবাছ | সেনাপতি-_না, থাক--দ্বণ। আসে, অমন দ্বণিতের সঙ্গে 

কথা কইতে । 

হ্বাদ। দেখ, সেনাঁপতির উপরে ধেন কোন অপমানের ভাষ! প্রয়োগ 

কারো ন।ঝলে দিচ্ছি তোমাকে ! 

সুবাহু। কিন্তু বন্তে বাধ্য হচ্ছি, দাদ ! শত দ্বণা এসে বাধ! দিলেও 

বলতে যে বাধ্য হচ্ছি, দাদ ? 

দূষণ। কি বল্তে চান্ আমার সম্বন্ধে? 

স্থবাহ। বল্বার আগে ন্মরণ করিয়ে দিতে চাই-_আমার উপরে 

তোমার সম্বন্ধে পিতৃব্যের সেই কঠোর আদেশ । কিন্তু সংসারে যে, এত 

রুতন্ন, নীচ, নিলজ্জ থাকতে পারে, সে প্রমাণ এক সেনাপতি তুমিই 

প্রদান ক'রে গেলে। 

হাদ। এ সব অন্তায় হচ্ছে, কিন্তু। 

দুষণ। তার পর এখন প্রধান বক্তব্য দৈত্যপতির কি? 

স্ুবাছু। তুমি যুবরাজ হ্বাদের এই সব আমোদ-প্রমোৌদের সহচর 

হতে আর পার্বে না কখনও । আপাততঃ এই আমার বক্তব্য-_এই 

আমার আদেশ। তুমি এখনই এ স্থান পরিত্যাগ কর। বেশ মনে 

থাকে ষেন_ আমি যুবরাজ হ্বাদের কাছে তার কনিষ্ সহোদর ভাই ! 



য় দৃশ্ত। ] প্রহ্লাদ-জিজ | ূ ১০৯. 

কিন্তু সেনাপতির কাছে আমি এই দানব রাজ্যের একজন দগ্ুমুণ্ডের 

কর্তী-_নিয়ামক--প্রভু । সে একজন প্রতু-_আর একজন নিদেশ-পালক 

বুত্তিভোগী ভূত্য মাত্র । | 

হ্বাদ। [ শশব্যন্তে | সেনাপতি ' সেনাপতি ! কর্ছ কি, ভাই! 

[ তৎক্ষণাৎ দূষণ একটি বংশীধ্বনি করিল এবং মুহূর্তের মধ্যে 

সশস্ত্র একদল সৈনিক আসিয়! উপস্থিত হইল | ] 

দূষণ । [ ইঙ্গিতে ] বন্দী কর! 

| সৈম্তগণ সবার অদ্ধ নিষ্ষাসিত তরবারি সহ হস্ত চীপিয়া 

ধরিয়া মুহুর্তের মধ্যে তাহাকে বন্দী করিল; ভাদ আনন্দে 

ঘণ্টাকর্ণকে জড়াইয়াঁ ধরিল। ন্্বাহু ক্রোধে, অভিমানে, 

বিশ্বরে অভিভূত হইরা ফুলিতে লাগিলেন ! ] 

কে ভতা-_কে প্রতু দেখে নাও, বাহু 

ঘণ্টা। সখা, স্থির হয়ে দাড়াও । সৈগ্ভগুলোর কি কৃতজ্ঞতা, সেটা 

এবার অনুধাবন কর্তে দাও। এদের এতকাল ধরে রাজানে প্রতিপালিত 
হবার প্রতিদানট। দেখে একবার বাহবা! না দিয়ে ষে থাকৃতে পার্ছি ন!। 

স্থবাহু । [ ক্রোধে, ঘ্ণার, অপমানে ] উঠ, ন্বর্গ । এখনও তুমি থর্ 

পর ক'রে কেঁপে উঠছ না? আকাশ! এখনও তুমি মড়, মড়, রবে 

ভেঙে পড়ছ ন1? চক্র, সূর্যা, নক্ষত্রমগুলি' দ্বণার অস্তাচলে ডুবে যাচ্ছ 

না? সমীরণ ! রুদ্ধ হচ্ছ না? | 
দূষণ! প্রকৃতির কোন বিপধ্যয়ই দেখ তে পাবে না চিরদিন যেমন 

থেকে যায়-_তেমনিই থেকে যাবে | তোমার অবস্থা-বিপধ্যয়ে ওদের কিছু- 

মাত্র আসে-বায় না। 

' জ্গুবাহ। উঃ, কী ভীষণ এ গৃহপালিত, ম্বহস্ত-পোধিত কালসর্পের 

এই দংশন-জালা 1! আর কী চমৎকার নিলজ্জ ক্স এ মূর্খ কাপুরুযদের 



১০৮ প্রহ্লাদ-চল্লিত [ ওয় অঙ্ক; 

বিদ্রোহাচরণ ! এখনও যাদের উদরাম্নের সংস্থান, পরিবার-প্রতিপালন 

একমাত্র রাজ-প্রদত্ত অর্থেই সম্পন্ন হচ্ছে-_উঃ, দেখতে পার! ষায় না! 

স্বণার চক্ষু মুদে আসে-_ক্রোধে মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ ছুটতে থাকে! একবার 
দি মুহূর্তের জন্য জুযৌগ পেতাম, তা” হ'লে এ সকল কাপুরুষকে কেমন 
ক”রে পশুর স্যার হতা। করে, একবার দেখিয়ে ষেতাম ! 

হাদ। আর কোমর ভাঙ। কেউটের মত বুথ! তর্জন-গর্জনে ফল 

কি? এতদিন সিংহাসনে বসে আধিপত্য দেখিরেছ, এখন একবার 

কারাগারে অন্ধকারে গিয়ে স্কারী রাজা পাতিয়ে নাও গে। 
স্নবান্ধ। রাগ আসে না তোমার কথায়, দাদা! কিন্তু তোমার পরি- 

পাম ভেবে, এত যে গ্রানি--এত যে অপমান আমার, তার মধোও একটা 
ঃখ আসে | তুমি বুঝতে পার্ছ না_দাঁদা, তৃমি স্ুধাভ্রমে কী হলাহল 

পাঁন কর্ছ ! এখনও সময় আছে, এখনও সতর্ক হও, দাদা! এখনও এ 

বিষকুস্তপয়োমুখ ভীষণ পিশীচের সংসর্গ পরিত্যাগ কর। তুমি কখন 
মলে ক'রে না দাদা, এ ভীষণ কৃতদ্ন দন্সা কখনও তোমাকে এই স্বর্গ- 

সিংহাসনে বসিয়ে তোমার আদেশ পালন কর্বে। কখনই নাঁ! আমার 

অবস্থা দেখে এখনও বুঝে নাও যে, "কি ভীষণ চরিত্র এ কৃতন্র 

পণ্ডুর ! 

ঘণ্টা। তাতেই বলে না হে-_দেখে শেখা আর ঠেকে শেখা ! সখা 

আমার তেমন বোঁক1 নয় যে, ঠেকে-শেখার অব্যর্থ নিশ্চিত ফলকে তাগ 

ক'রে, দেখে-শেখার অনিশ্চয়তা নিয়ে মাথা ঘামাবে। 
দূষণ | যাঁও, সৈম্ঠদল ! বন্দীকে নিয়ে কারাগারে রক্ষা কর গে। 

স্বানু। তাই নিয়ে চল; এ বীভৎস দৃশ্ঠ দেখা যায় না! শ্বাস-প্রশ্বাস 

 কুদ্ধ ছয়ে আসে-_হৎপিণ্ডের ক্রিয়] স্তব্ধ হয়ে যায় ! 

[ সৈন্তগণ ুবাহুকে বেন করিয়! লইয়া প্রস্থান করিল ূ 



য় দৃণ্ত।] প্রহ্লাদ-চুল্সিত ১০৯ 

সহস! উন্মাদ আসিয়। গাহিল। 
উন্মাদ ।__ ্ 

গান। 
ঘুঘু তুমি ফাদ দেখনি। 

এবার আপনার হাতে আপনার ফাদ যে, 

পেতে রাখলে তাও বোঝ নি ॥ 

তোমার ফড়িং হ'য়ে ফড়, ফড়িয়ে অনল পানে ছোট, 

তাঁন্তে যেমন পড়া অমনি পোড়া, আর যাবে না ফের ওঠ1 

বাবা, আগা-পাছ ভেবে কাছ করাট। 

জীবনে ত একটু শেখে। নি ॥ 

1 প্রস্থান । 

ঘণ্টা । শুভকাধ্যে যত্ বাঁধা এপে জোটে! তা? হলে কি দেনা- 

পতি! সথার অভিষেক কার্ট! এখনই সেরে ফেল্বে না কি? 

দূষণ। [ হিংস্রভাবে পূর্ণ হইন় ] হাঁ, এই যে তোমার সখার অর্ধি- 

বাস এখনই শেষ করে দিচ্ছি! [ বংগাধ্বণি করণ ] 

সশস্ত্র প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ । 

হাদ। এদের আবার ডাকলে বে? 

দূষণ। যুবরাজের জন্ত প্রয়োজন হয়েছে । এই-_ 

| [ ইঙ্গিতে বন্দী করিতে আদেশ প্রদান; গ্রহরিগণ হ্াকে বন্দী 

করিতেছিল ] 

হ্বাদ। আঃ, কি কর্ছ তোমরা? আমাকে না -আমাকে 'নাঁ_ আমি 

বে সেনাপতির পক্ষের ! তোমরা স্বপক্ষ-বিপক্ষ চিন্তে পার্ছ না? সেনা” 

ও পৃতি! তুমি এদের মান! করে দীও না এর ঠিক কর্তে পার্ছে না। 

এরূপ বৌক৷ প্রহরীগুলোকে আজই তাড়িয়ে দিতে হুবে। . 



১১০ প্রজ্লাদ-ল্িত্র [ওয় অন্ধ) 

দূষণ। না, আমারই আদেশ--ওরা ঠিকই কর্ছে। 

হ্বাদ। | সবিন্ময়ে ] বল কি! ওরা ঠিকই করছে? এ যে-_আমি যে 

-_ আমি__আমি ! সেনাপতি কি সুবাহুকে বন্দী ক'রে হঠাৎ ভয়ে মাথাটা 

খারাপ ক'রে ফেল্লে না কি? 
ঘণ্টা। সেনাপতির মাথা ঠিকই আছে, সখা! তুমিই না বুঝতে 

পেরে গোলমাল ক'রে ফেল্ছ । 

হাদ। আরে কি বিপদ! আমি যে? আমাকেই যে সেনাপতি 

রাজ-সিংহাঁসনে বসাবে । 

ঘণ্টা। হা-_ই1_-তারই নমুনা হচ্ছে। 

হাদ। তার নমুন! কি বন্দী কর! ? 

ঘণ্টা। তবে আর কৃতজ্ঞতা কারে বলে! সেনাপতি যে একজন 

কৃতজ্ঞতার উপাসক, আগা-গোড়! দেখে আস্ছ না? এ বড় তরফ থেকেই 

কৃতজ্ঞতা দেখাবাঞ সুরু করেছে । 

দূষণ। | প্রহরীদের প্রতি | এই__নিরে যা! 

ঘণ্টা। [করজোড়ে] আমার উপর এত নিদর কেন তুমি সেনাপতি ? 
আমার উপরেও কৃতজ্ঞতট। একটু দেখিরে দেওয়! হোক্। 

হ্বাদ। সেনাপতি ! শেষে তোমার এই কাজ ? €£-_ 

| প্রহরিগণ বন্দী হাদকে লইয় প্রস্থান করিল। 
ঘণ্ট। সখার সঙ্গে আমাকেও পাঠাবার হুকুমটা হোকৃ। 

দূষণ | না, তুমি এখনই এ স্বর্গ ছেড়ে চলে যাও) নতুবা তোমার 

জীবন-সংশয়। যাও-_চ*লে যাও। 
ঘণ্টা । তা যাচ্ছি; কিন্ত রাজ! হ'লে ত একজন বিদুষকের দরকার 

হত) তাই বল্ছিলাম-_ 
ছুষণ। সে সে চেন মিল্বে। মি ঘি না ক'রে এখনই হও, 



ঘটা। [বাইতে যাইতে ] বাহাদুর টে তুমি! তোমাকে বাহবা 
নাদিয়ে থাক] যায় না। তবে একটা কথা হচ্ছে, এটা দীপ নেববার 

আগের অবস্থা নয়ত! সেটা ঠিক চিন্তা করে দেখো । 

[প্রস্থান। 
দূষণ। [ম্বগত | ছিলাম একজন পথের ভিখারী, হ'তে যাচ্ছি 

আজ স্বর্গের সত্রাট,ট। আর কি আশা কর! যেতে পারে? জানি যে, এ 
স্বর্শসিংহাসন আমার বেশিদিনের 'জন্ত নয়। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু 
তপন্তা হতে বর নিয়ে ফিরে এলে আমাকে একটা ফুৎকারে উড়িয়ে 

দেবে। কিন্তু স্বর্গ-নিংহাসনই ত আমার প্রধান কাম্য নয়। আমার 

প্রধান কাম্য-_রাজকুমারী শোভাকে লাভ করা । তারই জন্ত এই সব 

আয়ৌজন। অন্ততঃ শোভাকে মহিষী করে যদি ঢু'দিনও স্বর্গ-সিংহাসনে 

বসে যেতে পারি, তাও আমার জীবন সার্থক! যুবরাজ ভ্রাদকে সহসা 
বন্দী কর্বার উদ্দেগ্ত ঘণ্টাকর্ণও বুঝতে পারে নাই। প্রজা-উৎপীড়ক, 

অত্যাচারী, উচ্ছ.ঙ্খল যুখরাঁজকে বন্দী ক'রে আপাততঃ আমার প্ররজ্গাবর্গের 

মনস্তুষ্টি সাধন করা হুবে। তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হুবে যে, প্রজাপীড়নের 

অপরাধেই যুবরাঁজকে বন্দী করা হয়েছে। স্ুুবাহুকে বন্দী কর্বার জন্ত 

প্রজাবর্ের মনে ষে অসন্তোষের স্থষ্টি করা হবে, তাকে ঢেকে রাখতে 

হবে_-এই হ্াদকে বন্দী ক'রে রাখার সন্তোষ দিয়ে। না, 
ঠিকই করেছি। ক্ুদ্ধা ছোটরাণীর নিস্ষল তর্জনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত 

হব না। বুদ্ধ মন্ত্রীকে আরত্ত করা যাবে না; কিন্তু সমস্ত সৈম্ত-সামস্ত 

যখন আমারই একমাত্র করারত্ত, তখন কি কর্বে বৃদ্ধ মন্ত্রী একা? 
যাই, রাত্রিমধ্যে অনেক কাজ শেষ করতে হবে, প্রভাতেই সিংহাসন .. 

অধিকার! শোভা! কোথা বাবে তুমি এবার? এবার বনবিহুঙ্গিনি ! 
“তোমাকে পিঞ্ররে আবদ্ধ করেছি। তোমার সে গর্ক-সে তেজ--সে 

% 



১১২ প্রহ্কাদ-5লসিত্র | | ৩য় অধ) 

তিরস্কার একটুও ভুরি নাই। হয ্ বচ্ছার আমার কণ্ঠে মালা দেবে 

নতুবা বলগ্রয়োগে নি অরছার্িনী করে অগ্ধে বাব! এর নাম সেনাপতি 

দূষণ! তার অভিধানে “অমন বরে কোন কথা লেখে নাই। ঠিক 

স্নেনো, শোভা তুমি আমার হবে_ত্ুমি আামার হবে! 
[ মগর্বে প্রস্থান 

গীতকগে তৎক্ষণাৎ লগ ও ভার প্রবেশ। 

উভয়ে |__ 

গান। 

এব।র বেধে গেছে কাও। 

মোদের চোটে আন টে, 

বা।পার যে গ্রক।গু| 

হায় কি মজা] কি মল! 

ইয় পথের ফকির র|জ|, 

একট| ওলোট গালট হ'য়ে রাজো 

হবে লগ তঙ। 

প্রস্থান! 



অধূ।] : প্রচ্জাল-ন্সিত্র ৯৯৩ 

তুতীস্ম দুষ্ট 
অঙ্গন 

শশব্য্তঃ উদ্বিগ্ন, ক্রুদ্ধ মহানাভের প্রবেশ 

মহা। [ উচৈঃম্বরে ] ওরে, রাজ্যবাসি! কে কোথায় আছিস 
ছুটে আয়--আজ আমার রাজ] ভায়ের! বন্দী! নিমকহারাম সেনাপতি রর 

তাদের দু”ভাইকে বন্দী ক'রে কারাগারে রুদ্ধ করেছে। যদি অন্দানা 

প্রতিপালক রাজার এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা থাকে, যদি . 

রাজবংশের সন্মান রাখ তে সাধ থাকে, তবে ওঠ-_-জাগ-_অসি ধর _-খড্া | 

ধর_ বিদ্রোহী শক্রকে সদলে সংহ্ণর কর, আর তিলার্ধ বিলম্ব ক'রো৷ না। 

[ হতাশভাবে ] কৈ, কেউ তকোন দিক হতে সাড়া দিচ্ছে না? | 

পঙ্গপালের মত দলে দলে কারাও ত ছুটে আস্ছে না? 

বেগে শোভার প্রবেশ। | 

শোভা । না, কেউ আস্ছে না-কেউ সাড়া দেবে না! ছুরস্ত 

দূষণের ভয়ে কেউ নিঃস্াসটা পধ্যস্ত ফেল্বে না। আমি রাজকন্তা হয়ে 
একাঁকিনী পুরবাসীর দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেদে এসেছি---আর্তরবে চেঁচিয়ে 

চেঁচিয়ে এসেছি ; কিন্তু কেউ আমার সেই কান্নায় দ্রব হ'ল না! কেউ 

আমার সেই আর্ত চীৎকারে মাথাটিও তুললে না! ানি কোরে. 

দুঃখে__-অভিমানে ফিরে চ'লে এসেছি । র্ 

মহাঁ। যা, বলিস্কি? এমন কাপুরুষ তারা? এমন, রি 

তার! ? এমন অধম তারা? আঁচ্ছা, আচ্ছা, থাক্ তারা-_চাই ন! ভাদ্র 
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--আমি একাই যাব। এখনও এই বৃদ্ধের জরাকম্পিত মুষ্টি তরবারি 

ধারণে অসমর্থ হয় নি! এখনও এই লোলচন্ব্, জীর্ণদেহ শত অন্ত্রাধাতেও 
বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে না। দেখি পারি কিনা একবার সেই পশু হতেও 

অধম কৃতত্ব বর্ধর সেনাপতির মুগ্টা খসিয়ে আন্তে ! দেখি-__পারি কিনা, 
স্বহত্তে আমার কারাবন্দী ভাইদের কারাগার হতে মুক্ত করে আন্তে। 

[ সক্রোধে কম্পন ] 

 শোভা। সব পার তুমি, দাদামশাই ! কিন্তু আমি মানা কর্ছি-_ 
যেয়ো না। গেলেই ধূর্ত তোমাকে কৌশলে বন্দী কর্বে। তুমি গেলে 
যে, আমরা! সব হারাব, দাদামশীই | 

মহা। [ উত্তেজিত ভাবে ] না, আমি এখনই যাঁব। আমার ভাইয়েরা 

রইল কারাগারে, আর আমি এখানে চুপ, ক'রে জড়ের মত নিঃশবে 
দাড়িয়ে থাকব? না_৩1 কখনই হ'তে পারে না! যদি বন্দী করে 
কর্বে, তবুও আমি নিশ্চেষ্টভাবে কিছুতেই থাকৃতে পার্ব না। ওঃ, তারা 
এতক্ষণ অন্ধকার কারাগৃহে হয় ত শ্বাসরোধ হ'য়ে মরে যাবার উপক্রম 

হয়েছে! উঃ-_নাঁ_আর থাকা যায় নাঁ_আর থাঁকা যায় না। আমি 
চল্লাম-_বিছ্যুদ্বেগে ছুটে চল্লাম__এই তরবারি মাত্র সহায়! 

[ কোষ হইতে তরবারি বাহির করিরা বেগে যাইতে উদ্যত ; 

তৎক্ষণাৎ ভানুমতী আসিয়া! সন্দুখে দীড়াইলেন ] 
. ভান্থ। কোথা যাবে, বাঁবা--সেই পিশাচদের হাতে অপমান হ+তে ? 

তা যে, তোমায় যেতে দিতে পার্ব না, বাবা । সব সইতে পারব, কিন্ত 
তৌমার অপমান--তোমাঁর অমর্ধ্যাদা-_তোমার লাঞ্ছন] যে, সইতে পার্ব 

ন' বাব! 

মহা। তোরা কি বল্ছিস্, আমি ভাল বুঝতে পার্ছি না! আমার 
প্রাণের ভাই সুবাহু কারাগারে পচ ছে-_মর্ছে--আর আমি আমার 



 আদৃগ্ত।]। _ প্রজ্ছাদ- ভিজ টি ও দাহ 

মর্যাদা নিয়ে এখানে বসে থাকৃব ? এই তোদের ইচ্ছা? ক আমার 
কোনদিন একবিনু কষ্ট কাকে বলে জানে না; সে কি কখনও কারা- 

গারের কষ্ট সইতে পারে? না_আমাকে বাধা দিস্নে তোরা! আমি 

একবার আমার ভাইদের কাছে ছুটে যাব, একবার তাদের এই বুকের 
মধ্যে জড়িয়ে ধর্ব আর কারাগার ভেঙে, শিকল ছি'ড়ে দুইভাইকে বুকে 
করে নিয়ে আস্ব। 

ভান্গু। না, বাবা! তোমাকে পে পিশাচেরা কিছুতেই সে কারাগারে 
প্রবেশ করতে দেবে না! তারা সে চিন্তা না করেকি নিশ্চিন্ত আছে 

ভেবেছ ? 
মহা। [ বিরক্তভাবে ] তবে তারা ছুভাই সেখানে দম-আটকে মরে 

যাক, আর আমরা এখানে দিব্য নাক ডাকিয়ে নিদ্রী ঘাই। কেমন? 

ভান্ু। ভয় কি? তাদের ভগবান্ আছেন, বাবা! 
মহা। না, ভগবান্ তাদের নাই__ভগবান্ যে তাদের শক্র ! 
ভান্গু। না, বাবা! ভগবান্ কি কখনও কারও শক্রু হ'তে পারেন ? 

মহা। এই বেটি আমার মরেছে দেখ! বল্ছে, ভগবান্ কারও শক্র 

হ*তে পারেন না! ওরে হল ষে__পার্লে যে! তারকি? 
ভান্ধু। না, বাবা! ভগবান্ পরম দয়াল। তিনি কারও শক্র নন্। 
মহা!। তবু বন্ছিস্ শক্র নন? তবে আমার হিরণ্যাক্ষকে অমন কগরে 

বধ করলে কি ক'রে? তোকে বিধবা! সাজালে কি ক'রে? 

ভামু। আপন আপন কর্ম আপনারা ভোগ করছি, বাবা! তাতে 
ভগবানের কোন দোষ নাই। 

মহা । ভ্যালারে বেটা! ভগবানের কোন দৌষই নাই? তবে 

পশ্ড সেজে বরাহমূত্তি ধরে হিরণ্যাক্ষকে বধ করলে কেন? 

ভানু । এ তার নিয়তি ছিল, বাব! | 



 মহা। আবার একটা নিয়তি টেনে আনূলে দেখ না! আরে নিয়তি 
ছিল, কিন্ত মে নিয়তির নিয়ম রক্ষা করলে কে? তোর সেই ভগবান . 

নয় কি? | 

ভান্ু। তিনি ভিন্ন ত আর কিছু নাই, বাবা? তিনিই যে সব! 

মহা। এই নিয়ে ফেললে খাবার গোঁলক-ধাধার মধ্যে । এদিকে 

বল্লে, ভগবান্ কারও শক্ নন্, আবার বল্ছে তিনিই সব| 
ভান্ু। হী, বাবা- বোঝান বড় শ্রক্ত! কিন্তু আমার পিলু খন 

গান ক”রে সব বুঝিয়ে দের, তখন সব যেন জলের মত সরল হ*য়ে যায়। 

.. মহা । যাক্, আমার সে সব বুঝ তে গিয়ে দরকার নেই; আমি এখন 

দাছুদের উদ্ধার কর্তে যাঁব, আর সেই পশুটাকে পেলে ঘাঁড়টা ছুহাতে 

ছি'ড়ে নিয়ে আস্ব। 
ভান্ু। কেন, বাবা-_-আমার কথ শুন্ছ না আজ? 

মহা। তোর যেন ভগবান্ আছে, তুই সেই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত আছিস্; 

কিন্ত আমার যে আর কোন ভগবান্ই নেই। আমি জীবনভরে যে, 

এক তোদেরই জানি_-তোদেরই চিনি; তোরাই যে আমার সব- আর 

ষে আমি কিছুই জানি না! আজ আমার ভাইয়েরা বন্দী, আমার বুক্টার 

ভিতর কি হয়ে যাচ্ছে, তা যদি জান্তিস, তা” হলে বুঝতে পার্তিস্ 

আমার ব্যথাটা। তাদের ছু'জনকে মুক্ত ক'রে দিয়ে যদি আমাকে 

সেখানে বন্দী ক'রে রাখ ত, তা” হলে আমি হাস্তে হাস্তে সে কষ্ট 

সহ্থ কর্তাম। উ:, মনে হচ্ছে_-আর হৃৎপিওট! যেন ফেটে যাচ্ছে! 

ভান্থ। গেলে যে কোন ফলই হবে না, বাবা! সেকথা আমি ঠিকই 

বলে দিচ্ছি। তুমি যে বুঝতে পার্ছ না, যে রাঁজভক্ত প্রজাবর্গ রাজার 

 জন্ত প্রাণ দিতে পার্ত, আজ তারা সকলেই সেনাপতির বশীভূত-_ভীষণ 

রাজদ্রোহী ! আবশ্যক হ'লে তাঁরা এখনই আমাদিগকে বন্দী কর্তে 



পারে। তাদের সে রাজভক্তি বাশ্পের স্তায় কোথায় রউফ চলে গ্ছে ! রা 
আজ আমাদের জীবন-মরণ সেনাপতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর কর্ছে বা 

এ অবস্থায় তোমার কোন চেষ্টাই যে সফল হবে না, বাব ! 
মহা। তাই যদি হয়ে থাকে, তবে তাই হোক! প্রাণ দেবো_ 

তথাপি নিশ্টেষ্ট হয়ে +সে থাকৃতে পার্ব ন!! একি পারা যায়? একি 
সহা করা যায়? শোন্ ত দেখি, বেটি! আজ আমার দিদি রাজকন্যা 

হ/য়েও প্রজাদের ঘোরে গিয়ে কেদে এসেছে, তা দেখে একট। প্রাণীও 

সাড়া দিয়ে দিদির মর্য্যাদা রক্ষা করলে না? এ দুঃখ, এ কষ্ট রাখবার কি 
স্থান আছে ? হায় বাবা! হিরণ্যাক্ষ রে! আজ তুই কোথায় আছিস্? 

একবার এসে দেখে যা, তোর স্বহস্ত-রৌপিত বিষতরু আজ কি বিষফল 
প্রদান করেছে! তোরই অপুষ্ট গ্রজাগণ আজ তোর কন্তার কাতর 
করুণ! শুনে একটুও বিচলিত হ*ল নাঁ_একটুও তাদের প্রাণ করুণ গ্রে 
বেজে উঠল না! আজ তোরই পুত্র বন্দী-_ তোরই স্ত্রী-কন্তা পথের 
ভিখারিণী! আজ এই সব জীবিত থেকেও আমাকে দেখতে হচ্ছে) এ 

হ'তে যে আমার মৃত্যু শতগুণে ভাল! [ পুনঃ উত্তেজিত হইয়! ] না, 

তাই যাব; হয় এই অন্তায়ের প্রত্ীকার কর্ব, না হয় মৃত্যুকে বরণ 
কর্ব। নতুবা আমি চুপ, ক'রে থাকৃতে কিছুতেই পার্ব না-_পার্ব নী! : 

| গমনোগ্যোগ 1 

তত্ক্ষণাণ্ড বেগে মন্ত্রী স্থভদ্রের প্রবেশ । 0. 
মন্ত্রী। কোথাও যেতে হবে না, মহাত্ন! এইখানেই আমাদিগে 

্রস্তত হয়ে দাড়াতে হবে। পাঁপিষ্ঠ সেনাপতি হয় ত এখনই অন্তঃপুর .. 
আক্রমণ কর্বে। আমি তার মনের ভাব বুঝতে পেরে ছুটে এসেছি। 
রাজকন্তা শোভাকেই লাভ করাই তার প্রধান উদ্েস্। সহজে লাভ . 
কর্তে পারে উত্তম, নতুবা বল প্রয়োগেও ইতস্তত; করবে না। 



১১৮ প্রহ্লাদ-ল্িত্র [৩য় অঙ্ক) 

মহী। [ বিচলিত ভাবে ]কি? কি? আমার দিদির উপর বল- 

প্রয়োগ করবে ? এত সাহম-_এত স্পর্ধা বেড়ে গেছে শগালের ? 

ম্ত্রী। সে যে এখন স্বর্ণের সিংহাসন অধিকার ক”রে বসেছে! 

তার ইঙ্গিতে বে এখন সৈস্ত-সামস্ত, প্রজাবর্গ সকলেই চালিত হচ্ছে! 
তার সাহস আর স্পর্ধা! না বাড়বার ত কোন কারণই এখন নাই । 

শোভা । রাজকন্ত। সম্বন্ধে আপনার নিশ্চিন্ত থাকুন। জান্বেন-_ 
এ রাজকন্তা। দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের কন্তা ; শত সেনাপতির সাধ্য নাই 

যে, আমার সম্মুখে এসে দাড়াতে পারে । 

মহা। এসে উপস্থিত হলে তুই তখন কি কর্বি, দিদি ? 
শোভা । কি কর্ব? সিংহীর মত তার উপর ঝীপিয়ে পস্ড়ে তার 

বুকের রক্ত চুষে খাব! কাল-ভুজঙ্গীর মত গণ্জে উঠে ফণা তুলে তাকে 
ংশন কর্ব। 

মহা। . সমস্ত সৈম্ত নিয়ে ষদি এক সঙ্গে তোকে আক্রমণ করে? 

শোভা । একট! হুষ্কারে তাদের থর্ থর ক'রে কীপিয়ে তুল্ব ! 

প্রলয়ের অনলবধী দৃষ্টিপাতে তাদের ভম্ম ক'রে দেবো! এত শক্তি রাখে 
এই দীনব-কন্তা। এত সাহস রাখে এই হিরণ্যাক্ষ-পুত্রী শোভা ! 

সহসা উন্মাদ আসিয়া গাহিল। 
উন্মাদ ।__ | 

গান । 

ওষে সেই মহাশক্তির অংশ । 

যার শক্তিত্তে শস্তিশীলী এই বিশাল দেতা-বংশ ॥ 

সাধ্য কিরে ও শক্তিরে করে শক্তিহীন, 

ও শক্তির কাছে পশুশক্তি হ'য়ে যায় রে ক্ষীণ, 

প্রলয়ের বিছ্যাৎ ও যে--পারে করতে ভ্রিলোক ধ্বংস ॥ | 

| [ প্রস্থান 
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ন্ত্রী। সত্যই তাই, মহাত্মন্! নতৃব। "আজ এ ক্ষুদ্র বালিকার গ্রীে 
এত বল: এত সাহস, এত তেজ দেখ! দিলে কিরূপে? নাঁ, মা শোভা, 
তোমার জন্য আমাদের আর চিন্তার কারণ নাই। তোমার মুখে চোখে 

আজবে দীন্তি দেখতে পেয়েছি, তাতেই আমি তোমার শক্তি বুঝে 
নিয়েছি । 

মহা। [ শোৌভাকে আনন্দে জড়াইয়। ধরিয়! ] ওরে আমার দিদি রে 

--ওরে আমার দিদি ! তোর মুখের সাহম দেখে আজ এই বদ্ধ 

একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে! না রে বেটি! আর আমাদের দিদির জন্য 

কোন ভয় নাই-_কোন চিন্তা নাই। 

শোভা । না, আজ বড় আঘাতে জলে উঠেছি! সমস্ত প্রজাদের 

কাছে কেঁদে কেঁদে বখন কোন আশ বা আশ্বীম না পেয়ে ফিরে এসেছি, 

'আঁর যখনই মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে পাষণ্ড সেনাপতির মনের ভাব শুন্তে 

পেয়েছি, তখনই যেন মুহূর্তের মধ্যে কোথা এক অদৃষ্ট স্থান থেকে 

কোন্ এক মহাশক্তি এসে আমার সমস্ত দেহে শক্তির তড়িৎ সঞ্চার 

ক'রে দিলে! আমি এখন স্ই শক্তির অধিকারিণী ভীষণ দানব-কন্যা 

শোভা! । : 

মহাঁ। তবে আয়, দিদি, আগে আমার দীদুকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে ' 

আি। 
শোভা! না, তা কর্ব না| দাদা বীর-__দাদ1 সম্রাট, তাকে উদ্ধার 

ক+রে তার বীরত্বের মর্ধ্যাদাকে মান করে দিয়ে আদ্তে চীয় না তার 

এই ক্ষুদ্র ভগিনী। আরও বিশেষ কর্ী_যে অধম অন্কতজ্জের দল ধূর্ত 

সেনাপতির সহায় হ'য়ে দাদাকে সহসা অতকিত ভাবে আক্রমণ ক'রে 

বন্দী করেছে, তার! আগে তাদের প্রতিপালক সম্রাটের অভাব হাড়ে-হাড়ে 

অনুভব করুক । যখন ধূর্ত সেনাপতিকে তারা বেশ ক'রে চিন্তে 
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 পার্বে, পাষগ্ডের অত্যাচারে নিজেরাই জর্জরিত হ,য়ে নিজেদের ক্রি 

বুঝতে পেরে আমার দাদাকে তারাই কারামুক্ত ক'রে আন্বে, দাদার 

প্ররুত্ধ মুক্তি পাওয়! হবে সেইদিনই-_দাদার প্রক্কৃত রাজত্ব করা 

সার্থক হবে সেইদিনই। 
মহা। তোদের মা-বেটার দু'জনের হেয়ালীর মধ্যে প্রবেশ কর্তে 

পারি না! একজন থাকৃল ভগবান্ নিয়ে, আর তুই থাকৃলি শত্রুদের 
রাজভক্তি দেখবার ভাব নিয়ে। যা ভাল বুঝিস্ কর. তোরা--আঁমি 

আর কোন কথাঁটাও কইব না! 

মন্ত্রী! রাজকন্যাঠিক কথাই ঝলেছেন, মহাত্মন্! বারা বর্তমানে 
রাজদ্রোহী, তার! যদি তাদের ভ্রম বুঝে ঠিক পথ ধরতে পারে, তা হলেই 

_ তাদের রাজভক্তিতে আর কখনও কেহ ব।জদ্রোহিতায় পরিণত কর্তে 

পার্বে না। ধন্য, মা! তোর মত এমন রাজনীতি-জ্ঞান এ বৃদ্ধ মন্ত্রীর 

মস্তিষ্কেও প্রবেশ করে নাই। 
ভানু । যাঁও-_বাবা, স্থির হয়ে বিশ্রাম কর গে! আমি একবার 

ভগিনী কয়াধুর কাছে যাব। তার পুত্র কারাগারে গিয়েছে বলে সে 
নাকি একেবারে ক্ষিপ্তের মত হ”য়ে উঠেছে । তাকে কেউ শান্ত করে 

রাখতে পার্ছে না। ৃ্ 

শশব্যস্তে একজন পরিচারিকার প্রবেশ। 

পরি ওগো! তোমরা শীঘ্র এস গোঁশীঘ্র এস। ছোট রাণী-মা 

যেন কেমন হ,য়ে পড়েছে ! কোন সাঁড়া নেই--কেবল হাত-পা ছুড় ছেন। 

মাথা কেটে রক্ত বেরুচ্ছে! 
কাছ কি সর্বনাশ! চল সকলেই আমরা যাই। 

ডি বিভা সকলের প্রস্থান । . 
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তগ্ঞক্কণা বেগে দূষণের গ্রবেশ। 
চ 

কই এখানে ত কাকেও দেখছি নাঁ। চরের মুখে শুন্লাম, 

শোভ। এখানেই ছিল . আচ্ছা, যাবে কোথায় ? এ দূষণের হাত হ'তে এবার. : 

আর উদ্ধার নাই! প্রথমটা একটু নরম ভাবেই চল্ব, তাতে ফল না হ'লে 
_ বল-গ্রয়োগ । যে ভাঁবেই হোঁক্, আজ শোভাকে নিয়ে রাজ-সিংহাসনে 

আমার পার্থ বসাতেই হবে। যেজন্য আমার এত আয়োজন, তা 

কখনই ব্যর্থ হতে দোব নাঁ। ষে এমন সব অসস্তবকে সম্ভব ক'রে 

তুলেছে, তাঁর কাছে শোভাকে আয়ত্ত কর! অতি তুচ্ছ কথা! যাই, এখনই | 

দেখতে হবে শোভা কোথায় । 

[ বেগে প্রস্থান। 

5তর্থ দুস্্য 

পর্বত-পথ 

ইন্দ্র, বরুণ, অগ্সি, ও পবন, আমীন 

ইন্ত্র। দিনের পর দিন চলে গেল, স্থুরগণ ! কিস্ততথাপি আমরা 

. স্বর্গ উদ্ধীর করবার কোন আরোজনই ক'রে উঠতে পার্লাম নাত? 

'মান্র জগ্রনা-কল্পনাই আমাদের সার হ”য়ে দীড়াল! পা 

অগ্রি। তাই ত দেখা যাচ্ছে, স্ুরনাথ ! মাত্র আমরা করজন্ 

দিক্পাল ভিন্ন আর রা নারির সাজিরদবাচাদ | 

'তেমন উৎসাহী নয়। 
| 
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পুরুষকার আসিয়! গাহিল । 

পুরুষকার | 

গান । 

জাগ রে ভাগ রে যত সপ্ত সিংহগণ । 

এখনে। ঘৃমায়ে হায় রে--হয়ে অচেতন । 

দৈবমুগ চাহি থাকিলে পড়িয়া, 

থাকিতে হইবে চিরদিন পড়িয়। ; 

পৃথে পথে শুধু মরিবে ঘুরিয়।, 

পাবে না কভু আর শর্গ-সিংহাসন ॥ 

ইন্দ্র শোন, সুরগণ ! পুরুষকাঁর কি বলে? 

পুরুষকার ।-_ [ পুর্ব গীতাবশেষ ] 

আখি মেলি সবে দেখ রে চাহিয়া, 

কি ছিলে কি হ'লে, অরে! যাবে কি হইয়া, 

হ্র্গ-নিকেতন নিয়েছে কাড়িয়।-_ 

অমর বলিয়ে শুধু রেখেছে জীবন ॥ 

[ প্রস্ান। 

ইন্্। ঠিক কথ! বলেছ, পুরুষকাঁর ! শুধু অমর বলেই আমাদের 

জীবন রেখে দিয়েছে । কিন্তু এরূপ অপার নিশ্চেষ্ট জীবনই কি আমাদের 

কাপুরুষতাকে আরও বেশি ক'রে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে না? জীবনসর্বস্থ 

দেবগণ আজ ত্রিলৌোকের কাছে কত হেয়, কত অপদার্থ বলে প্রমাণিত 

_ হয়েছে! কি হবে পে জীবনে? কি হবে সেই অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ 

প্রাণে? যে জীবনে স্পন্দন নাই--ষে জীবনে জাগরণ নাই__থে জীবনে 

 ক্শ্মনাই-_মাত্র জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাটাই যদি সংসারের কাম্য হ'ত, 



টি
র 

তা” হলে এই হস্ত-পদ, এই বুদ্ধি-বৃত্তি, এই জয়-পরাজরজনিত আনন্দ 

বিষাদ এ সব কিছুরই অস্তিত্ব থাকৃত না! তা” হ'লে এই ত্রিসংসার 

কেবল একট! জড়ের আবাস-স্থল ঝলেই নির্দিষ্ট হ'ত ! | 

বরুণ। বৃথ! খেদে কোন প্রয়োজন নাই, সুরেন্তু ! যদি দেবতাদের | 

মধ এইরূপ শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হ/য়ে থাকে, তা' হলে চাই না 

আমর তাদের সাহাব্য। মাত্র দিক্পাঁল আমরাই ্বর্স-উদ্ধীরের জন্ত দানবের 

সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃন্থ হ'ব। সমগ্র দেবতা-সমাজের কলম্ক-কালিমা আমরাই 

ক্ষালন কর্ব। 

পবন। তা” হ'লে আর কালবিলন্বের প্ররোজন নাই। হিরণ্যকশিপু 

তপস্তা হ'তে ফিরে আস্বাঃ পূর্বেই আমাদের কার্য সাধন করা কর্তব্য 

ব'লে মনে করি। 

ইন্দ্র সুখী ছ'লুম--তোমাদের উদ্ভম আর উৎসাহে! বল তবে 

সকলে উচ্চৈঃম্বরে--জয় পুরুষকারের জয়! 

সকলে । জর পুরুবকারের জর ! 

তত্ক্ষণাণ্ড নারদের প্রবেশ । 

নারদ । দৈববলসম্পন্ন দেবতাবৃন্দের একমাত্র পুরুষকারের জয়ধ্বনি 

নিতান্ত অনুচিত, সথুরপতি ! 
কঃ 

ইন্দ্র। না, দেবর্ষি! দেবগণ আর দৈব-মুখাপেক্সী হুঃয়ে নির্জীবের 

মত পড়ে থাকৃবে না। দেবগণ এখন একমাত্র পুরুষকাঁরকেই আশ্রয় 

ক'রে দানব-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর্বে। রঃ | 

নারদ । মহাত্রমে পতিত হয়েছ, বাঁসব ! দৈবকে পরিত্যাগ কঃরে 

ুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করা দেবতা সমাঙ্গের তাতে কলক্ন বই ষশঃ 

্রচার হবে না। পুর্দর কি এতদিন পরে দৈব অপেক্ষা পুরুষকারকেই 

শ্রেষ্ঠ আপন দিতে প্রস্তুত হয়েছ! এ 
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ইন্্র। হা,দেবর্ষি! জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বর্তমানে আমাকে 

সেই শিক্ষাই প্রদান করেছে। 
নারদ । তা” হ'লে দেবতা আর দানবের মধ্যে পার্থক্য থাকল কি, 

পুরন্দর? আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে বে বাহুবল চিরকালই পরাজিত, এ 
কথ কি স্রপতি, বাঁসব আজ একেবারেই বিস্বৃত হয়ে গেলেন ? 

ইন্দ্র বল্লামই ত, অভিজ্ঞতার ফলেই বাসব আজ তার সে দুর্বলতা 

ত্যাগ কর্তে প্রস্তত হয়েছে । 
নারদ | এরূপ উক্তি সুরেন্ত্রের মুখে আঙগ নিতান্তই অসমীচীন ব'লে 

বোধ হচ্ছে। এরপ ধারণ। ত দেবতা-সমাঁজের পক্ষে বেশ সুলক্ষণ ব'লে 

মনে হচ্ছে না। 

ইন্্র। চিরদিন দৈবনির্ভরতার ফল কি-_দেবতারা অল্গুরদের নিবাট 

হু”তে হাতে হাতে লাভ কর্ছে না? 

নারদ | না, সুররাজ! সে নির্ভরতা দেবতাদের থাকে না বলেই 

অন্থ্র-হস্তে এরূপ লাঞ্ছিত হ*তে হয়। দেবতাদের মধ্য যখন দৈব-শক্তি 

দুর্বল হয়ে আসে, আর দীনবের মধ্যে যখন দৈববল পূর্ণভাবে দেখা দেয়, 

তখনই দানব-করে দেবতাদের লাঞ্চন! পেতে দেখা যায়। 

ইন্্র। দানবেরা কি কখনও একমাত্র বাহুবল ব্যতীত দৈব-বলে 

' দেবতাদের পরাজয় করতে পেরেছে ? 

নারদ ৷ হাঁ, স্বুরপতি, পেরেছে । শত বাহুবল থাকৃলেও দানব 

যখন তপন্তা দ্বারা দৈবশক্তিকে লাভ করে, তখনই দানব দেবতাকে 

পরাজয় ক'রে থাকে; এ ত চিরদিনই দেখে আস্ছ, বাসব ? 

_ ইন্ত্র। তবে তাদের পরিণামে পতন হ/তে দেখা যায় কেন, দেবর্ষি? 

নারদ । দৈববলকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখতে পারে না বলে। যখনই 
রঃ গার স্ারানাারিলগানির তখনই দানব ধ্বংসের 



ঘদৃত।] প্রহলাদনল্িত্র ৯২. 
পথে অগ্রসর হতে থাঁকে, এত চক্ষের উপর নিয়তই দেখ! যাচ্ছে, 

বাসব। দানবজাতি স্বভাবতই তমোগণাশ্রয়ী, তপপ্যা দ্বারা তারা কিছুদিন 
সেই তমোগুণকে সব্বগুণে পরিবর্তিত ক'রে নেয় বটে, কিন্ত সে পরিবর্তন. 

তাদের স্বভাবের বিরুদ্ধ বলেই চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু দেবতাদের ততা 

নয়: ভার! যে স্বভাবতই সত্বগুণের আধার। তাদের সে সত্বগুণের. 

লাভের জন্য তপস্তা করতে হয় না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন 

কুর্যদীপ্তির মত তাদের সে সত্বগুণ তমে। দ্বারা আবৃত হতে দেখা 

যায়, সেও তাদের আত্মক্ত ত্রুটি ভিন্ন কিছুই নয়। সেই ক্রাটি 

ফলেই তাদের অনুর হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ, রসাঁতল বাস রি বসা 

প্রাপ্তি ঘটে থাকে। 

ইন্্র। কি ত্রুটি দেবতাদের দেখ তে পেয়েছেন, দেবর্ষি ? 

নারদ। প্রথমতঃ হিংসা_-যে হিংস| দেবতার মনে কখনই উদয় . 

হওয়া উচিত নয়। যখনই কোন দানব বা ভক্ত কোনরূপ তপস্তায় 

নিযুক্ত হয়, তখনই দেবরাজ তুমিই ভোমার স্বর্শ-সিংহাঁসন অধিকারচ্যুত 

হবে বলে, সেই সাধকের উপর অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে থাক | 

এমন কি সেই হিংলার বশবর্তী হয়ে তার সেই তপস্তা ভঙ্গ কর্বার যতদুর 

অন্তর তোমার সঞ্চিত আছে, তার প্রয়োগ কর্তে একটুও ক্রটি কর.না। 

এই হিংসাই তখন তোমার সর্বনীশের একমাত্র কারণ হয়ে দীড়ায়। 

অহিংসধর্্ী দেবতার প্রাণে হিংস! দেখা দিলে, তখনই সে পতনের পথে | 

নেমে আসে। 

ইন্ত্র। আপনি কি তবে দানবের বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরে কেবল নির্জীব 

জড়ের মত পড়ে থাকৃতে বলেন? রঃ 

নারদ । অহিংস-নীতি অবলম্বন কর্বার অর্থ জড়ের মত পক, 

থাক নয়, বাসব! হিংসাশৃন্য হয়ে দেঁবতাঁর- কর্তব্যপালন করাই, 



এ সজলের ডি প্রহ্লা-কিত _াজেজ 

দেবতার দেবত্ব_মহত্ব। অহিংসা-ধর্্মে যার মর্মস্থল আবৃত, সেখানে 
দানবের শত অস্ত্রাঘাতও ব্যর্থ হয়ে যায়। দৈব-শক্তির কাছে দানব- 
শক্তি কখনই জনী হ'তে পারে নাঁযদি সে দৈবশক্তি পুর্ণভাবে 
বিস্ভমান থাকে। 

ইন্্র। বর্তমানে স্থুরগণ ত স্বর্গতষ্ট--পথের ভিখারী! দেবধি কি 

তাহলে এই ভাবেই স্থুরগণকে নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে থাকতে 
বলেন? 

নারদ । না, তা বলি না। কিন্তু দেবতারা এখন সত্বগুগত্রষ্ 

হিংসাপরায়ণ; কাজেই দেবত্বহীন। আমি বলি, দেবতাগণের এখন 
কর্তব্য এই ষে--তারা যাতে হিংসা শূন্য হয়ে দৈবের উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 

রেখে নিজেদের দৈবশক্তি বৃদ্ধি করা । 

ইন্দ্র। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু যে সম্প্রতি মহ! তপস্যায় নিযুক্ত, 
তার ফল কি বিধাতার নিকট হতে অমরত্ব লাভ কর! নয়? 

নারদ । সম্পূর্ণ অমরত্ব লাভ দানবের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। 
তবে তপন্তার ফল যা, তা লাভ কর্বেই। সে ফলও ত তাঁর দৈববলই 
হয়ে দাড়াবে, বাসব ! 

ইন্্র। তার ফলে দেবগণকে আরও নিপীড়িত করবে - আরও 
লাঞ্চিত কর্ ব। 

নারদ। হা কর্বে) কিন্তু সেই অত্যাচারেরই অব্যর্থ ফল কি, 
শেষে তার ধ্বংসের পথ নিষ্দিষ্ট ক'রে দেবে ন!? 

ইন্্র। ততদিন সেই অত্যাচার আমাদের নীরবে সহ্য করে যেতে 

হবে? | 
..নীরদ। তা ভিন্ন কি উপায় আছে, বাসব? বিধাতার বরদৃপ্ত 

হিরণ্যকশিপুকে পরাজয় কর্বার শক্তি ত. তোমাদের এখন নাই। 



্ঘদ্ত।] পর ১৮১ হা 

পূর্বেই ত বলেছি_-তোমর! সে শক্তি হারিয়ে ফেলেছ ; এখন যদি সেই 
শক্তিকে উদ্বোধিত কর্তে চাও, তবে সমস্ত দেব-সমাজ একত্র হয়ে 

সত্যের আশ্রর গ্রহণ কর। মনে-প্রাণে অহিংম ভাব জাগিয়ে তোল-__ : 
ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভর কর। দেখাও আবার- তোমর! দেবতা, 
দেখাও আবার-_তোমরা সত্বগুণের পরম আধার। তা? হলেই নিজেরাই 
নিজের নিজের স্বর্গ গড়ে নিতে পার্বে-_সে স্বর্গ আর কখনও দানবের 

তাগুব নৃত্যে প্রতিধবনিত হবে না। 

ইন্্র। যান্, দেবধি-_আপনি আপনার কার্যে! আমরা বর্থমানে 
যে উদ্যমে স্বর্গীধিকার কর্বার জন প্রস্থত হয়েছি, তা হতে 'অন্যপথে 
যেতে পার্ব ন!। দেখব, সে পুরুষকারের কাছে দৈবশক্তি অবনত 

হয় কিনা। 
নারদ। না, তা কখনই হবে নাতে পারে না। আাজ তুমি 

'মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সব ভুলে বাচ্ছ! নতুবা সহঅলোচন--তোমার এ 
সহআ্লোচন সহস্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ ত যে, পুরুবকাঁর অপেক্ষা দৈব কত 
শক্তিশালী--কত পরাক্রমশালী ! আচ্ছা, আমি চল্লাম এখন। 

আমার হিতবাণী আর এখন তোমাদের বধির কর্ণে প্রবেশ কর্বে না, 
বাসব; কিন্তু খন তোমাদের এই ব্যর্থ-উদ্যমের ফলাফল কার্যযক্ষেত্রেই 

দেখতে পাবে, তখন আমার বাক্য কত সত্য--কত সমরোচিত--কত 
হিতকর বুঝতে পাঁর্বে। তখন এই হিংসার সংশ্রামে আর অহিংস 
সংগ্রামে কত আকাশ-পাতাল ভেদ, তা৷ বুঝতে পার্বে। আমি সেই 
পরিণাম দেখবার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকলাম । যাবার সময় এখনও 
দৃঢ়ভাবে বলে যাচ্ছি, তোমাদের পন্থা হিংসা নয়-_হিংস! নয়-_-একমাত্র 
'অহিংস-নীতি--একমাত্র অহিংস-শীতি ! ও 
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সহস। পুরুষকার আসিয়া গাহিল। 
পুরুষকীর ।-_ 

গান। 

ছুটে চল--ছুটে চল, ফিরে! না পাছে। 

পুরুষ হ'য়ে পুরুষকারে, বল কে কোথা ছেড়ে আছে ॥ 

অন্ধ পঙ্গু নও ত তোমর! মহ। মহ! বীর, 

জড়ের মত তোমাদের কি থাক হয় গে! স্থির, 

এবার জ্বলে ও/-_জ'লে ও$--পোড়াও শক্ত গিয়ে কাছে॥ 

থাকতে শৌধ্য, ধাকতে বীর্য, থাকতে বাহুবল, 

কে পারে সংসারে থাকতে হয়ে গে। দুর্বল, 

হ'য়ে স্বরত্রষ্ট মনকষ্ট কেন বল পাও আর মিছে | 

[ প্রস্থান: 

ইন্দ্র এস ছুটে, সুরগণ ! 
[ সকলের বেগে প্রস্থান 

পঞ্থ৪সম দুশ্য্য 
উদ্যান-পথ 

অগ্রে শোভ পশ্চাৎ দূষণের প্রবেশ 
দুষণ/! এখনও কথা শোন; শৌভ1! 

নতুবা! বিপদ নিজ আনিবে ডাকিয়া । 

শোভা নহে ভীতা সিংহন্ুতী ফেকুর তর্জনে । 

সাধ্য কী যে পার মোর কেশাগ্র ্পাশিতে ! 



দূষণ । 

গ্রস্প৯ . 

হীনমতি কৃতত্ন তস্কর ! 
শোভারে লভিতে সাধ ? 

প্রলয়ের ঘনঘটা-মাঝে 

ছোটে ষবে চকিত দামিনী ছটা, 
দেখেছ কি-_কী ভীষণ! মূরতি তাহার ? 
অথবা কি গিরিগুহা মাঝে, 

ভীষণ আগ্নেয়গিরি 

জলে যবে দাউ দাউ রবে, 

জালাময়ী তীব্র শিখা তার 

নেত্র-পথে পড়েছে কখনো? 

মনে রেখো 

দাঁনব-নন্দিনী শোভা, 

তা হতেও অতীব ভীষণ! ! 

তাই বলি, রে মূর্খ অধম ! 
এখনও করি সাঁবধান__ 

ধীরে ধীরে প্রাণ লয়ে কর পলায়ন। 

অসহায় একাকিনী তুমি, 
কিব! ফল নিক্ষল তর্জনে, শোভা? 

বোঝ নি কি এখনো, বালিক” 

বর্তমান অবস্থা তোমার? 

বন-বিহঙ্গিনী আজি 

ব্যাধ-করে হয়েছে পতিতা । 

বাধ্য হওয়া বিনা, | 



১৩৪ প্রজ্কাদ-লল্িত্র [৩য় অঙ্ক; 

শোভা । নহি বন-বিহঙ্গিনী 

চেয়ে দেখ, অন্ধ ! | 
কি ভীষণ কাল-ভূজঙ্গিনী এই, 

ফণ। তুলি আছে দীড়াইয়ে ! 

স্পশিতে আসিলে-_ . 
ঢালিবে কী তীব্র হলাহল! | 

[ সহসা গুপ্ত ছুরিক৷ বাহির করিয়া! ভীষণ মুক্তিতে দণ্ডারমান! ; 
দূষণ ততক্ষণাৎ বংশীধ্বনি করিল, মুহূর্তের মধ্যে একদল 
সশস্ত্র সৈন্য আসিয়! উপস্থিত হইল । ] 

দূুষণ। নিঃশবে বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাও আমার প্রাসাদে । ইচ্ছা 
ছিল না, শোভা, তোমার উপর বলপ্রয়োগ করি। কিন্তু বুঝলে নাঁ_ 

বাধ্য হ'লে না; তারই ফল বাধ্য হয়ে তোমাকে দিতে হ'ল! 
সৈন্যাগণ। [ শোভার দিকে চাহিয়া] |] একি--একি মুক্তি! 

শোভা । ভয় কি--ভয় কি? তোদের মাতৃ-মুর্ি- এ তোদের 

মাডৃ-মূর্ি! তোর! ছেলে-__মাকে বন্ধন কর্তে এসেছিম্ঃ বেশ করেছিস্ ! 

শুধু বীধ,লে চল্বে না-_আরও কি কর্তে হবে জানিদ্? তোদের এই 

অসহায়! মাকে বন্দিনী ক'রে এঁ কামুক কুক্ধুর পিশীচের ক্রোড়ে উপঢৌক 

দিতে হবে। ছেলে  হু”য়ে এমন কর্তব্যপালন করতে পার্বি না, 

অধমগণ, তবে তোরা কি ছেলে? 

সৈন্যগণ | [সমস্বরে] নী--না-কখনই পার্ব না--কখনই পার্ব না! 

শোভা। না পারলে যে তোদের পাপ হবে! যার পিতৃ-এন্নে-_ 

রাত অন্নে এতদিন পুষ্ট হয়েছিস্, তাঁর কন্যাকে, তার ভগিনীকে 
এ... বেঁধে নিয়ে লাঞ্ছিত কর্তে পার্বি না? . এ না'পার্বি ত তোরা পিশাচ 
... .  সেনাপতির আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়েছিস্ কি জন্ত ?- তবে তোরা এত অধম 



মদৃগ্ত। |]. প্রহ্লাদ-ল্িভ্র ৯৩৯ 

হয়েছিস্ কিসের জন্য ? তবে তোর! তোদের প্রভূ-পুত্র নবীন লম্রাকে 
বন্দী ক'রে কারাগারে রেখেছিস্ কিসের জন্য ? দৈত্যকুলের কুলাঙ্গার 

-নিল'জ্জের দল! এতদূর অধঃপতনে না যাবি ত আজ পিশাচের সঙ্গ 
ধরেছিস্ কেন? কৃতদ্নের দল! তোদের কি লজ্জা আছে? তোদের 

কি ত্বণা আছে? নইলে একট! পথের কুকুরকে এনে সিংহাসনে বসাবি 
কেন? কোন্ প্রলোভনে-_ কোন্ ধর্শীনুসারে-কোন্ বিবেকের 
অনুমোদনে তোরা এ পিশাচের আজ্ঞাবহ হয়ে আজ মাতৃ-ন্বরূপা রীজ- 

কন্তাকে অপমান কর্তে ছুটে এসেছিন্? ভাবছি ষে, আকাশ থেকে 

একটা বজ এসে তোদের মাথায় পড়ছে না কেন? ভাবছি ষে. একটা 

মহা-প্রলয়ের উন্মত্ত ঝঞ্ধী এসে তোদের ধূলিরাশির মত উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে 
নাকেন? অথবা একটা প্রলয়-শিখা জলে উঠে তোদের পুড়িয়ে ছাই 
ক'রে দিয়ে যাচ্ছে না কেন? 

সৈন্যগণ। [ নিজ নিজ অসি লইয়া] এই আমরা আমাদের তরবারি 

মায়ের পদতলে রক্ষা কর্লাম । [ তথাকরণ ] 

দূষণ । | স্বগত-বিম্ময়ে ] একি ব্যাপার ! 

সহস। উন্মাদ আসিয়। গাহিল। 
উন্মাদ ।__ 

গান। 
অবাক হ'য়ে ভাবছ ফি এবার। 

তাক লাগিয়ে দিয়েছে ওই 
মহাশক্তি সা আমার ॥ 

মা! যে আমার মহাসভী মহাশি হয়, ৃ 

ওই মহাশক্তির কাছে হয় রে সকল শক্তি ক্ষয়, 

আজ উঠল দ্েগে মহীপজি রর 

ভাষন! কি বলনা আর & :.. 



১৩২ প্রহলাদ-চক্িত্র | [ও অঙ্ক) | 

সৈন্যগণ। জয়__মা মহাশক্তি মায়ের জয় ! 

দূষণ । অবাধ্য মূর্থ সৈন্যগণ! জান আমি কে? 
সৈন্যগণ | [ সমস্বরে ] পথের কুক্কুর--পথের কুকুর ! 

উন্মাদ ।-_ [ পুর্ব গীতাবশেষ ] 

যে পাতা-চাট। পথের কুকুর ঠিকই বলেছে, 

তাই নাই দিয়ে ওই কুকুরটারে মাথায় তুলেছে, 

এবার যেমন কুকুর তেমনি মুগ্ডর যাদব, 

ঠিক হয়েছে তোমার ॥ 

[প্রস্থান 

১ম সৈন্য । আদেশ কর, মা! কি কর্ব আমরা ? 

শোভা। সে আদেশ তোমাদের সম্রাটের নিকট হতে নাও গে! 

বন্দী সম্রাটের পদতলে গিয়ে এখনই পড় গে; দয়াল সম্রাট, তোমাদের 
ক্ষম। কর্বেন। যাও, দূষণ | স্বস্থানে যাও। তোমার অপরাধের দণ্ড 

সম্রাটের নিকট হ”তেই লাভ কর্বে। নাও, সৈন্যগণ ! এই অধমের 

অস্ত্র কেড়ে নাও। 

[ দূষণ নিজেই শন্ত্র ফেলিয়া দিয়া নিঃশবে প্রস্থান করিল । 
[ উর্ধমুখে করযোড়ে ] কি মহাশক্তির ভড়িৎ সঞ্চারিত ক'রে দিলি, 

ম1_এই হূর্ধল বালিকার প্রাথে? কি রুপাসিম্ধুর অজম্র ধারা ঢেলে 
দিলি, মা! এই দীনব-নন্দিনী শৌভার মন্তকে ? যে শক্তি সঞ্চয় ক'রে 
»-ষে কৃপা লাভ ক'রে আজ এই কামুক পশুর পাশব-আক্রমণ হস্তে 

.. পরিত্রাণ লাভ কর্লাম। তোমার কৃপার উপর নির্ভর করলে কি অসাধ্য- 

সাধন কর্তে পারা যায়, তা আজ যেমন বুঝতে পার্লাম, তেমন বোঝা 
. 'ত আর কখনও বুঝি নি, মা! চিরদিন যেন এইরূপ মা হয়ে সন্তানকে 

রক্ষা করিস, মা! এস, সৈল্যগণ ১ আমার সঙ্গে কারাগৃহে এস | 

| ানারডী। 



বউ দুষ্ট 
পাঠাগার 

প্রহলাদ সহ সংকীর্তন করিতে করিতে 

অগ্যান্য বালকগণের প্রবেশ 

সকলে ।-- 

গাণ। 

বাহু তুলে নেচে নেচে হরি বল ভাই রে। 
এই হরিনাম বিনে জীবের অর গতি নাউ রে। 

এমন মধুর হরিনাম, নিলে পুর্বে মনক্ষাম, 

(এ যে মধুর হ'তেও মধুর রে) (ভয় র'বে না-র'বে ন।) 

আজ প্রেমানন্দে ভাব-তরঙ্গে আয় ভেসে নবাই যাই রে ॥ 

বেগে চীৎকার করিতে করিতে ভৈরবানন্দের প্রবেশ । 

ভৈরব। ওরে থাম্ রে--থাম্-থাম্--থাম! আর আমার . 

সর্বনাশ করিস্ নে রে--করিস্ নে! | 

বালকগণ ।-_ [ পুর্ব গীতাবশেষ ] - 

কর গুরু হরি নাম, পাবে অন্তে মোক্ষধাম, 

(আর আসিতে হবে ন।) (এ ভব-সংমারে ফিয়ে) 

(এই মায়ার খেল! ভেঙে যাবে ) 

( এই ধুলে! খেলার সাঙ্গ হবে ) .. 

আজ মনের সাথে প্রাণভরে আয় হরিগুণ গাই রে॥ 



১৩৪ টি. প্রহ্লাল; টাকি [আন 

তশ্ক্ষণাৎ ভাবে বিভোর হুহয়। নৃত্য-পরায়ণ 
বটুকাচার্যের প্রবেশ । 

ভৈরব। এই সেরেছে রে-এই সেরেছে! দাদার মুওও ঘুরে 

গেছে! এখন কি উপাঁয় করি? কি উপায় করি? [উচ্চৈঃস্বরে ] 

ও বড়-বৌ-_-ও বড়-বৌ! শীগ্জীর এস-_শ্লীগ গীর এস ! 

তত্ক্ষণাৎ বড়-বৌয়ের প্রাবেশ। 

[ বটুককে দেখাইয়া! ] এ দেখ__এ দেখ দাদার কী কাণ্ড! 

[ বড়-বৌ তাড়াতাড়ি গিয়া! কটুকাচাধ্যকে ধরিয়া থামাইতে- 
ছিলেন; কিন্তু ধৃতাবস্থাতেও বটুক ভাবোন্মত্ত ভাবে নৃত্য 

করিতেছিলেন। প্রহলাদ প্রভৃতি আরও জোরে ঝুমুর-নৃত্য 

চালাইতেছিল। বড়-বৌ বটুককে ধৃতাবস্থায় ক্রমশঃ ভাবে 

মাথ! নাড়িতে লাগিলেন-_ঝুমুর-নৃত্য চলিতেছিল। ] 
[ ভৈরব অস্থির হইয়া ছট ফট. করিতে করিতে ] ও বড়-বৌ! বলি 

তুমিও? বলি-তুমিও? হাঁয়হায় রে! একেবারে সমূলেন 

বিনস্তাতি-_সমূলেন বিনশ্ততি হ'তে হ'ল রে! ওরে পেহনাদে-_-ওরে 

আহ্বলাদে! শেষে আমাদের জহলাদের হাতে ফেল্লি রে! 
[ ভৈরব বাতীত সকলের নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান । 

[ রাগে ও ছুঃখে ] চল্ল এ সঙ্গে নাচতে? বাঁ_খুব যা- দৈত্যের 

হাতে অপমৃত্যু লেখা আছে আমাদের, কি কর্ব? সবগুলো এক সঙ্গে 

. মর্ব-_আমিই বা তবে বাকী থাকি কেন? আমিও হরি বলি আর 

জোরে লাফ দিয়ে নৃত্য করি। বল্ হরি-_বল্ হরি ! ছু”শো| বার বলি-_ 

ও | - পাঁচ-শো বার বলি-_হাজার হাঁজীর বার বলি। হরি হরি বলি__হরির 

রি বাপ, বণি--হরির ঠাকুরদা বলি-হরির বৃদ্ধ পিতামহ বলি_হুরির পৌগে 



পাব দেখি কে আমাকে পারে? [সঙ্গে সঙ্গে উদ লক্ষ. 
দিয়! নৃত্যুকরণ ] র 

হাসিতে হাসিতে রা পুনঃ প্রাবেশ। 
বড়-বৌ। বলি, ও ঠাকুর-পো, ও কি হচ্ছে? অমন ক'রে লাফাচ্ছ | 

কেন? 

ভৈরব। চুগ-কথা ক+য়ো না তোমরা আমার সঙ্গে! একেবা্ 
হরির শ্রান্ধ ক'রে তবে ছাড়ব! 

বড়বৌ। বলি, চটছ কেন? 
ভৈরব। চটবনা! দাদীর মাথা বিগড়ে গেছে কলে তুমি তাকে 

কোথায় থামাবে, তা না হয়ে তুমিও সেই দলে মিশে গিয়ে মাথা 

নাড়তে লাগলে? 

বড়-বৌ। হাঠাকুর-পো! সত্যি ক'রে, বল্্তে কি, আমি কেমন 
ষেন হয়ে গেলাম ! মাথ! ঠিক কিছুতেই রাখতে পার্লাম না_তাদের 
নাচনার সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল! এখন মনে হচ্ছে আর হাসি পাচ্ছে। 

ভৈরব। না-না_-হাসি পাবে কেন? আর একটু মাথ। নেড়ে | 

ভাব দেখিয়ে এস গে । আশ্চর্য্য কাণ্ড! তোমাদের মাথা ন+ড়ে উঠল, 

কই আমার ত নড়ে ওঠে না? আরে আমি ষদি মাথ। না৷ নাড়ি, তা, 
হ'লে কি হরির বাঁবারও সাধ্য আছে যে, আমার এই মাথ! নাড়াতে 

পারে ? রেখে দাও - তোমার ও সব বাজে-কথা ৷ 

বড়বৌ। না, ঠাকুর-পো! একেবারেই বাজে-কথা 'নয়। 
তোমাকে আমি সত্যিই ক'রেই বল্ছি_আমি ত তোমার দাদাকে 
থামাবার জন্য খুব তেড়ে-মেড়েই এসেছিলাম / কিন্তু কাছে এসেই কি 
জানি কি হয়ে গেলাম__সাম্লাতে পার্লাম না! বোধ হয়, এ পেহলাদে | 
ছোঁড়ার এ হরিনাম কর্বার মধ্যে কী একটা যা আছে 1. 



সঞ৮ প্রজ্ছলাদ-ভ্রন্তিত . [ ওয় অন্ধ; 

“ভৈরব । তবে আমার.বেলায় হয় না কেন ? | 

বড়-বৌ। বোধ হয়, সকলের উপর সেট! খাটাতে পারে ন!। 
ভৈরব । আরে ও যাছু-টাছু কিছুই নয়। পাঠ শিক্ষ! দেবার সময় 

পেহুলাদটা যেমন সুর ধরেছে, অমনিই দাদীর হ,য়ে গেছে আর কি? 

কিন্ত আমার কানে গানের স্থুর যেন ফাঁড়কাকের ম্বরের মত গিয়ে বাজে। 

জানই ত, আমি কোনদিনই কারও মুখের কোন গান শুন্তে ভালবাসি 

না। | 

বড়-বৌ |. তাই ত, আমার আজ এমন ভাবে মুণ্ডপাত হল কেন? 
লজ্জায় যে আর বাঁচি না, ঠাকুর-পো ! 

ভৈরব | দাদার বাতাস তোমার গায়ে লেগেছে, তাই তোমারও 
মুণ্ডপাত হয়েছে ! 

ভাবে বিভোর বটুকাচাধ্যের পুনঃ প্রবেশ । 
রটুক। আহাহাঁ-প্রহলাদ রে! তুই-ই টৈত্যকুলের পূর্ণচন্ত্র! 

. ভৈরব । শুন্ছ, বড়-বৌ ? না_এবার একেবারে ছাই-গুষ্টি এক 

সঙ্গে: যেতে হবে! ভাগ্যি, দৈত্যপতি এখনও তপন্তাঁ থেকে ফিরে আসেন 

নি, আর নুতন রাজা কারাগারে ; নতুবা কি আর এ চারি বংশে 

বাতি'দিতে কেউ থাকৃত ? 

বড়বৌ। দেখ, আজ থেকে আর তুমি প্রহলাদকে শিক্ষা দিতে 

পাবে না; ঠাকুর-পোই তাকে শিক্ষা দেবে 

বটুক । ওরে, তাকে কি আর শিক্ষা দিতে হয়, ব্রাহ্মণ? সে-ই' 

... ঘষে আমাদের কত শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছে! বড়-বৌ, বড় ভাগ্য আমাদের 
| কাই প্রজাদের বত গর বিলেছে। 
রি তি? ওমা ওকি কথা! গুরু মিলেছে কি? রি যে, 



ঠনত।] _ প্রহলাদ-চন্িত্র পে 
ভৈরব । দেখেছ কাটা একবার ! পি 

বটুক। ভৈরব, রাগ করিস্ নে__ভাই, রাগ করিস্ 0 নে! বড় মধুর. রঃ 

-_বড় মধুর ! তুই যদি একটু স্থির হয়ে গুনিস্, তা? হ”লে আর ফির্তে রি 

পার্বি না| সে যেকি অমৃত-__তা »লে বোঝাতে পার্ব না। টি 

বড়ববৌ। সে ত আমিও বুঝেছি; কিন্তু এদিকে যে, সর্বনাশ ... 

হ”য়ে যায়? 

ভৈরব । তা ষায় যাক, তাতে আর তোমাদের কি? কিন্তু বড়-বৌ ! 

আমি ঝলে দিচ্ছি, আমি আর তৌঁমাঁদের সাথে থেকে মারা যেতে পার্ব 

না। আজ হতে আমি পৃথক - তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্ন্ধই 
আর নাই। আমি যে, দলে পড়ে মারা যাঁর, সেটী হবে না, আমার 
কাছে বাপু স্পষ্ট কথ! ! 

বটুক। ভাই আমার “মারা বাব-_মার! যাব »লেই পাগল! কিন্ত 

প্রহলাদের মুখে শুনেছি যে-_-“রাখে রুষণ মারে কে ?” 

ভৈরব । একেবারে বেদ-বাক্য ! র্যা, ছোঁড়াটা করলে কি? 

আচ্ছা, আজ আমি তোমাদের_-"্রাখে কেষ্ট মাঁরে কে-গুলার পিঠে 
বিশজোড়া বেত. ভাঙব ) দেখি, তাঁর কোন্ কেষ্ট এসে রক্ষা করে? 

কেপ্্রকে পর্য্যন্ত কেষ্ট না পাইয়ে ছাঁড়ছি ন!। 

বড়-বৌ। 'আহা, ছেলে মানুষ-_মাখন দিয়ে গড়া শরীর তাতে রাজ- রঃ 
পুত্তর! অমন কাজ ক*রো৷ না, ঠাকুর-পে! ! 

ভৈরব । সে আমি বুঝেছি--তোমারও হয়ে গেছে ! | 

বটুক। একদিনের নাম-কীর্তন শুনে দেখ ত, বড়-বৌ কি শস্ত 

প্রকৃতির হ/য়ে গেছে? 
[ নেপণ্যে বালকগণ নুর করিয়া! গাছিতেছিল ] 

শরিবোল--হরিযোল--হরিযোল বলরে।” : 



১৩৮ প্রচ্ছলাদ-ল্সিভ্র ... [ওয়অন্ক) 

বটুক। নর রারিররািত 

[ বেগে প্রন্থান। 

বড়-বৌ। যাই-__যাই-_গুকে থামাই গে ষাই। 
[ দ্রুত প্রস্থান। 

ভৈরব। থামাবে যাঁ, তা বুঝতে পার্ছি! আচ্ছা, আমিও এই 

বেত. নিয়ে ছুটলুম-নাম করা বের করে দিচ্ছি। গিয়েই অমনি 
পেহলাদটার ৪ সপাং সপাং বসিয়ে দোব | 

[ বেত, উঠাইয়! বেগে প্রস্থান । 

প্তন্ম দুস্টয 
অস্তঃপুর 

একাকিনী কয়াধুর প্রবেশ | 

করাধু। আমার সব আশাঁতেই ছাই পড়ল! সেনাপতি যে, এরূপ 
কর্বে বা কর্তে পারে, তাত কখনও ভাবি নি! হিতে বিপরীত হ'ল! 

কোথায় রাজ-সিংহাসন আর কোথায় কারাগার! উঃ, ভাবলাম কি আর 
হ*ল কি? দৈতাপতির অবহেলাতেই আজ এই দুর্ঘটনা উপস্থিত। নিজেও, 

সিংহাসনে বস্লেন না, উপযুক্ত পুত্রকেও বস্তে দিলেন না। কতদিনে 
তপস্যা শেষ করে ফির্বেন, তারও কিছু স্থিরতা নেই। এক ভাই ভাই 

করেই অস্থির! আমি এখন কি উপায় করি? সেনাপতিকে একবার 
ডেকে এনে কিছু বল্ব? না-ফল হবে না! সে এখন রাজা--সে কি 

সিংহাসন ছ ছাড়বে ডি 



সা ...৮স স্পা -প 
অমুহ্াদের প্রবেশ। ক. 

অস্থ। মাঁমা! শোন নি? শোভা দিদি সৈত্য নিয়ে তার দাদাকে. 
উদ্ধার করতে কারাগার মুখে ছুটেছে। | ০ 

কয়াধু। সৈস্ত পেলে কোণায় ? তার! যে সকলই সেনাপতির বাধ্য ? 
অন্ু। না, কতকগুলি সৈশ্াকে শৌভা দিদি হাত করেছে। | 

কয়াধু। [ স্বগত ] অসম্ভব নয়-_ও মেয়েটা ভারি কৌশলী ! 
অন্ু। এইবার আবার সুবাঁছ-দা এসে সিংহাসনে বস্বে। 

কয়াধু। সেনাপতি থাকতে? | 

অন্থু। তা শোন নি বুঝি? শোভা দিদি তাঁর সৈন্যদের দ্বারা 

সেনাপতির হাত থেকে তরবারি কেড়ে নিয়ে অপমান ক"রে দিয়েছে। 

কয়াধু। এ উপন্যাস তৃই কোথায় শুন্লি, অনুহ্থাদ ? 
অন্থু। শোনা কি, মা?. দেখে এলাম যে। 

করাধু। [একটু ভাবিয়া ] তা” হলে একটা! কাজ করতে পারিল ? 

চুপি চুপি সেনাপতিকে এখানে একবার ডেকে আন্তে পারিস্ £ | 

হ্বাদ সহ দুষদণর প্রবেশ । 

দূষণ । ডাকৃতে হবে না, মহারাণি! এই নিন্ কারামুক্ত পুত্র । 
হাদ। আমাকে কারারদ্ধ করায় সেনীপতির কোন দোষ ছিল না, 

মা! আমারই মঙ্গলের জন্য এরূপ করেছিলেন। বল-_সেনাপতি, মায়ের 
কাছে সব কথা খুলে, ত1 না হলে মায়ের মনের সংশয় যাবে না।' .. 

দূষণ। সহস1 যুবরাজের কারাগারে প্রেরণ আর আমার সিংহাসন, 
অধিকার করার প্ররুত কারণ আমি এতদিন মহারানীর নিকটে গোপন 
রেখেই এসেছি। আজ এই যুবরাজকে কারামুক্ত ক'রে না আন্লে হয়. 
ত হারামী আমার পূর্ববার্ধ্যের উদ্দেশ্য বিশ্বীস করতে পারূতেন না... : 



১৪৯ .. ্রজ্কাল- ৫ [ ওয় অঙ্ক) 

ক্যু। পুত্রকে মিংহাসনে না বসিয়ে সহসা কারারুদ্ধ করায় 

সেনাপতির কি গুগু-উদ্দেশ্ থাকতে পারে ? 

হাদ। এই কথাই এখন সেনাপতি তোমার কাছে ব্যক্ত ক'রে 
তোমার মনের ধাঁধা দূর ক'রে দেবেন, মা! আমিও এতদিন কারাগারে 

সেনাপতির ব্যবহার স্মরণ ক'রে এরক্লাধে, ক্ষোভে, অভিমানে জলে মরেছি : 

তার পর আজ এইমাত্র সেনাপতির মুখে সমস্ত ব্যাপার.জান্তে পেরে 

নিঃসনেহ হয়েছি । বল-_সেনাপতি, ঘটনাটা মায়ের কাছে। তোমার 

উপরে মায়ের ছুঃখ-অভিমান কম হয় নি! 
দূষণ। মহারাণি! আমি যখনই বুঝতে পার্লাম, ৪ 

আমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন কর্বার জন্ঠ নবীন সম্রাটের নানারূপ কৌশল 
উদ্ভাবিত হচ্ছে, এমন কি সাধারণ প্রজারৃন্দের চক্ষে যুবরাজকে নিতান্ত 

স্বণিত ও উচ্ছ্ঙ্খলরূপে প্রতিপন্ন কর্বার জন্য একটা ভীষণ গুপ্ত যড় যন্ 
পরিচালিত হচ্ছে, সেই ষড়যন্ত্রের ফলে যুবরাজের বিরুদ্ধে রাজসভাঁতে নিতা 

নূতন নৃতন কুৎসিত অভিযোগ পর্যন্ত উপস্থিত হতে লাগ, তখনই 
আমি ঘটনা আরও অধিক দূরে যাতে অগ্রসর না হয়, তার জন্য এক 
নৃতন উপায় উদ্ভাবন কর্লাম। 

হ্বাদ। শুন্ছ-_মা, সুবাহুট কি ভয়ানক জানোয়ার ! 
 কয়াধু। কি উপার উদ্ভাবন করলে? 
দূষণ। কর্লাম-_প্রথমতঃ নবীন সম্রাটুকে বন্দী করা। 

রর টি তাতেও ত রাজ্যবাসীর মনে তোমার উপরে সন্দেহ 

রে  দুষণ। ই পারে__পার্তও | কিন্তু মহারাণি! আমি তার জন্য 
:. . পুর্ব হতেই সতর্ক হয়েছিলাম। সেই সতর্কতার ফলেই যবরাজ্পকেও 
রাগ হয়েছিল... 



খম দৃশ্ত |] প্র্লাল-্ল্িত্র ১৪৯: 
কয়াধু। তাতে রাজ্যবাসী কি বুঝতে পারলে ? ৫ 
দূষণ | বুঝতে পার্লে যে, যুবরাজকে সিংহাসনে বসাবার জন্ দানি | 

সম্াটকে বন্দী করি নাই। ্ 

কয়াধু। কিন্তু তুমি যে নিজেই রাজত্বের লোভে ছু'জনকেই বন্দী 
করেছ, এ ধারণ! দেশবাসীর মনে না আস্বার কারণ কি? | 

দূষণ | আমি উভয়কে বন্দী ক'রে যখন প্রজাবর্ণের নিকটে তাদের 
সন্তোষজনক কারণ জ্ঞাপন কর্লাম, তখন তারা. 

কয়াধু। সুবাহুকে বন্দী কর্বার কি সন্তোষজনক কারণ দেখালে 

তাদের ? " | ভি” ৯ 

দূষণ | দেখাঁলাম-তীর্ঘযাত্রীকালে দৈতাযপতি সভামধ্যে দৃঢ়ভাবে 
স্থবাহুকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তার ভ্রাতৃ-হস্তা পরমশক্র 

বৈকুষ্ঠপতি হরির নাম এই রাজ্যমধ্যে যে উচ্চারণ কর্বে, তাকে তৎক্ষণাৎ 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর্তে | কিন্তু এই নবীন সম্রাট, দৈত্যপতির সে 
আদেশ কিছুমাত্র পালন করেন নি; বরং তার মাতাই সরল শিশু 

প্রহলাদকে এ নাম কর্তে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে 
প্রশ্রয় প্রদান ভিন্ন রাজকর্তব্য কিছুমাত্রই প্রতিপালিত হয় নাই। এদ্বারা 
দৈত্যপতিকে বিশেষ ভাবেই অপমানিত কর! হয়েছে । আর ভবিষ্যতে 
রাজকুমার প্রহলাদ বাতে দৈত্যপতির চক্ষে পরম অপ্রিয় ব”লে প্রতিপন্ন হয়» 

তারই চেষ্টা করা হচ্ছে। এইরূপ পুত্র-বিদ্বেষের ফলেই দৈত্যপতির গৃহে 

অশান্তি আনয়ন কর্বে, আর তার পরিণামই যে, প্রবল গৃহবিরোধ উপস্থিত, র্ 

হবে, এই কথাটাই প্রজাদের মনে জাগিয়ে তুলেছিলাম। উদ 

কয়াধু। তোমার এই কীচা কথাটাই প্রজার মনে-প্রাণে মেনে, . 

নিয়ে, তাদের নবীন রাজাকে বিসিক দেখে কেউ নিঃশ্বাসটী রর 

ছাড়লে ন না? টা 



১৪২ প্রহ্লাল-চল্তিজ [৩য় অঙ্ক) 

স্থাদ। সেনাপতির এ কথাট! কি থুব কীচা কলে তোমার বোধ হল, 
মা ? 

কয়াধু। চুপ.মূর্খ! [ সেনাপতিকে ] তার পরেই তোমার রাজ- 

সিংহাসন গ্রহণ, এটাও অবনতমস্তকে, সন্তপ্টচিন্তে স্বীকার ক'রে নিলে 

প্রজাগণ ? 

দূষণ । নানিলে প্রজাগণ চুপ, ক'রে থাকল কেন, মহারাণি ? 

কয়াধু। সেউত্তর আমার কাছে খুবই সোজা । সমস্ত সৈন্তদল 
+তোমার বাধ্য ছিল ঝলেই নিরীহ প্রজাগণ চুপ, করে চলে গেছে। 

ষাক্, সেনাপতি তুমি এখন কি কর্তে চাও ? | 

দূষণ। যুবরাজকে সিংহাসনে বসাতে চাই। 
কয়াধু। দ্ুবাহুও বোধ হয়; এতক্ষণ কারামুক্ত হয়েছে? 

দূষণ। আপনাদের কৃপাদৃষ্টি থাকলে সেজন্য কিছুমাত্র চিন্তা 

করি না। 
কযাধু। স্ুবাহুকে কারামুক্ত কর্তে গেথে তোমারই করারত্ত 

সৈম্ভগণ- না, সেনাপতি ? আর তোমার কোষবদ্ধ তরবারি কেড়ে নিতে 
উদ্যত হরেছিল তারাই নয়, দূষণ ? 

দূষণ। সামান্ত মুষ্টিমেয় কয়জন সৈন্যমাত্র আজ অবাধ্য হয়েছিল, 
মহাঁরাণি ! 

'কয়াধু। কার আদেশে ? রাজকন্যা! শোভার আদেশে নয়? 

-; দূষণ | আদেশে নয়--কাতর আর্তনাদে | 
কয়াধু। যাই হোক্, আজ তুমি শোভার নিকট হ'তে অপমানিত 

হয়ে এসেছ ? 

5 দুষণ |: বালিকার উপর কোন ধারার ফে খাটে নাঃ 
. মহারাণি ! | এ 



পমনৃভ।] _ প্রচ্ছাদ-ন্সিত্র ৩, 

কয়াধু। বেশি তর্ক করতে চাই না) তবে এইটুকু বুঝেছি, নেনাপতি রঃ 

আম তার নিজের দৌর্বল্য আর অক্ষমতাকে ঢেকে রেখে একটা রাজ- 

পক্ষের সাহাধ্য নিয়ে পুনরায় সবল ও সক্ষম হঃয়ে দাড়াতে চায়। তারই : 

উপায়ের জন্ত আজ এই পুত্র হ্রদের কারামুক্তি-__তারই উপায়ের জন্য 

আজ মনন্তষ্টি শাধনের চাটুবৃত্তি! 
দূষণ। [কাতর ভাবে ] মহারাণি ! 

কয়াধু। চুপ, বিশ্বীসঘাতক ! 

হাদ। ' এবার সেনাপতি ঠিক আমাকেই সিংহাসনে বসাবে, মা! .. 

কয়াধু। হা মূর্খ! নতুবা তোমার এমন দশা হবে কেন? 

[ সেনাপতিকে ] বাও-_দেনাপতি, স্থানাস্তরে-_তোমার আশা! পুর্ণ হবে 

নাঁএবার। তোমার মত ধূর্ত বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে কয়াধু তার পুত্রকে 

মিংহাসনে বসাতে চায় না। 
অন্থু। এ যে কারা আস্ছে, আমি পালাই, মা! 

| বেগে প্রস্থান। 

[ তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য দ্রুতবেগে আসিয়াঁ_“জয় দৈত্য- 

সমাট্ সুধানুর জয়” বলির সেনাপতিকে চারিদিক হইতে : 

ঘিরিয়া দাড়াইল। ] | 

হাদ। মা! মা! সর্বনাশ হয সর্বনাশ হয়! সেনাপতিকে দি | 

বন্দী করে। | 

কয়াধু। ঠিক হয়েছে। 
দুষণ। ওঃ, কোনদিকেই আর উপায় দেখ্ছিঃনা ! 

[ সৈন্যগণ সেনাপতিকে বন্দী করিল ] রি 

সহসা উন্মাদ আনিয়া গাহিল। . 



১8৪. প্রজ্ছমাল-চন্মিত্র | [ওয় অক) 

গান । 

ঘুঘু এবার ফাদে পড়েছে। 

তার সকল ফিকির, সকল ফন্দী 

একেবারে ফে সে গিয়েছে ॥ 

এবার আটে-যাটে বাধা যাঁছুর চোঁখের চুলি কাটল, 

আর জন্মের মত রাজ-সিংহাসন চড়ার আশ! টুটুল, 
আর তজ্জ'ন গর্জন সকল বজ্জন 

কার! অর্জন হয়েছে ॥ 

আগে বুঝলে আঁপন ওজন, হয় কি এমন ভুগতে, 

এমন দশ। হয় কি শেষে যদি বিবেকের ডাক শুন্তে, 

যেমন কর্ধ তেমনি ফল তার 

এবার ফলুতে সুরু করেছে ॥ 

[প্রস্থান। 

[ দূষণকে লইয়। সৈম্ঘগণের প্রস্থান । 

হাদ। ভা? হ*লে_-মা, এইবার থেকে কি স্বাদের পক্ষেই 

আমাদের যোগ দিতে হবে ? 

 কয়াধু। নাঃমুর্খ! এস আমার সঙ্গে। 

| [ উভয়ে গমনে উদ্যত হইলে তৎক্ষণাৎ স্ুুবাহু আসিয়৷ ভূমিষ্ঠ 
হইয়া কয়াধুকে প্রণাম করিল) কয়াধু বিশ্মিত-দৃষ্টিতে 
থমকিয়! দাড়াইল | ] 

স্কথবাহছু। একটা প্রার্থনা, ছোট-মা! 

- করাধু। কি? 
হবাহ। পদ হন ই ই শা মুক্ত 



হত] ভন্দাদভভিভ হা 
হয়েছি, তখন আমার একান্ত ইচ্ছা, স্বর্গ-সিংহাসনে এবার দলাই 
প্রতিঠিত করি। 

কয়াধু। কারণ? 

স্বাহছ। আমি রাজ্য পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম | আমার রা 
সিংহাসন একমাত্র কলঙ্কিতই হয়েছে । পিতৃব্যের আদেশ ছিল যে, 
আমায় পিতৃ-সিংহাসনের মর্যাদা প্রাণাস্ত পণ ক'রে অক্ষুপ্ন রাখা; কিন্তু 
অযোগ্য আমি-ছুর্বল আমি--আমি তা পারি নি! সামান্য একজন 

সেনাপতির কুট-চক্রান্তই যখন ভেদ কর্তে অক্ষম হয়েছি, রাজদণ্ড ধারণ . 
করে আপন সৈন্যগণকেই যখন বশীভূত কর্তে পারি নি, তখন আর এ 
রাজদওড গ্রহণ আমার পক্ষে শোভ৷ পার না। 

কয়াধু। দৈত্যপতি ত আর তার পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে যান্ নি, 
তোমাকেই দিয়ে গেছেন ! 

স্থবাহু। হী, দিয়ে গেছেন সত্য ? কিন্তু তার নিদেশ মত যখন কোন 

কাধ্যই করতে পারি নি, তখন আর এ বিড়ম্বনা ভোগ ক'রে ফল কি, 

ছোট-মা? রাজ] হয়ে রাজ-কর্তব্য পালন কর্তে না! পার্বার চেয়ে, . 

রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ যনে করেছি। তার জন্য যে 
অপরাধ, তা আমি পিভৃব্যের কাছে মাথা পেতে স্বীকার ক”রে নেবো । 
তার জন্ত যে দ আমার প্রাপ্য হবে, সে দণ্ড আমি অবনতমস্তকে 

পিতৃব্যের নিকট হতেই গ্রহণ কর্ব। ছোট-মা, আমার এই প্রার্থনাটা 
রর আপনাকে রক্ষা করতেই হবে! দাদাকেই আজ শভস্হর্ভে 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করানো হোক্! নর 

হাদ। [ সতৃষ্ণনেত্রে মাতার মুখের দিকে তাকাইতেছিল ] ্ৈ 

কয়াধূ। [গভীরভাবে ] কয়াধু-পুত্র কখনও কারও. অন্ুগ্রহলন্ধ 
সিংহাসনে বসে সাম্রাজ্য পালন কর্তে চায় না). রর এটা ঢা 

প্র-১৩ ৩, রি 



৯ ইউজার সন পপ ছে রা ৰ 

নীচ মনে ক'রে সিংহাসনের প্রলোভন দেখাবার এই ্ র্ধা বা সাহস 
: দেখে নিতান্তই বিস্থিত হয়েছি আমি। আচ্ছা__াঁও তুমি। এস পুত্র! 

[ সগর্কে হাদ সহ প্রস্থান। 

সবাছ। ওঃ, আমার উপর এত বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছোট*মার ? না, বা 
মনে করে এসেছিলাম, তা হল না। ভেবেছিলাম, দাদ! হ্বাদকে 
সিংহাসনে বসিয়ে গৃহ-বিদ্বেষের উপশীস্তি কর্ব) কিন্তু সে আশী আমার 
সম্পূর্ণই নিক্ষল হল ! হায়, পিতৃব্য ! কবে তুমি এসে তোমার সিংহাসন 

গ্রহণ করবে? 

[ নেপথো-_“জর স্ুরপতি বাসবের জয় 1” ] 

ওকি [সহসা চমকিয়! উঠিল ] 

তত্ক্ষণাত প্রহরীর বেগে প্রবেশ । 
প্রহরী । দৈত্যপতি ! সুরপতি বাঁসব সহ সমস্ত স্থুরগণ পঙ্গপালের 

মত এসে আমাদের আক্রমণ করেছে । 

সবাহ। তাই ত,কি দুঃসংবাদ! আমি যে এইমাত্র কারামুক্ত-- 

সম্পূর্ণ অপ্রস্তত। কি উপায় কর্ব? 

তথুক্ষণাতড বেগে বীরাঙ্গণা বেশে শোভার প্রবেশ। 
শোভা । এই নাও অস্ত্র, দাদা! এগিয়ে পড়-মুহুর্ত বিলম্ব করো 

না। সমস্ত সৈন্যগণকে আমি জলত্ত ভাষায় উত্তেজিত করে এসেছি। 
মা মহাশক্তির প্রভাবে সকলেই প্রস্তত হয়েছে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে চ'লে 
যাও; আমি কিছু পরে যাচ্ছি | 

.. ম্ববাছ। কি আশ্চর্য শক্তিময়ী, তুই শোভ।? কি ঘনান্ধকারে 
- তীব্র শ্ুরিত দামিনী-ছটা, তুই ভগিনি? কি ছূর্ধল হৃদয়ে অমোঘ 

শক্তি-সক্কারিনী বিপুল উৎসাহ-দাত্রী, তুই বালিকা? ধন্য আমি-_সার্থক 
- আমি ে--এমন সহোদরা রূপে তোকে পেয়েছিলাম! 
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!শোভা। যাও-__যাও-_একটুও বিলম্ব ক'রো৷ না। তীত্র বেগে 
উন্কার মত ছুটে যাও-_বজ্রের মত গণ্জ্জে উঠে প্রচণ্ড শিখায় জলে 
উঠগে ! 

স্বাছ। চল্লাম। 

[ তরবারি নিস্কাসিত করিয়! প্রহরী সহ বেগে প্রস্থান। 
শোভা । মনে রেখো-_-আজ দানব-গৌরব, অন্ুর-মর্ধ্যাদা! তোমারই 

হাতে, বীর! | 

[ বলিতে বলিতে বেগে প্রস্থান। | 

অস্টম দুস্ট্য 

সমুদ্র-তীর 

হিরণাকশিপুর প্রবেশ 

হিরণ্য। করিলাম বহুদিন বু তপ-- 

নিদারুণ গ্রীম্মে-_অগ্রিক্ষেত্রে 

করিন্ু যাপন সিদ্ধি হেতু, 

না পাইলাম, তপস]ার ফল। 

এবার কঠোর শীতে 

বারিধির বারিমাঝে করি অবস্থিতি, 
ষে পর্য্যন্ত প্রাণবায়ু না হয় বাহির | 
দেখি তাহে পদ্মযোনি 

কিরূপে থাকেন বিরত 

প্রসরন না হইয়া দাসেরে। 



১৪৮ প্রহ্ছমাদ -চল্লিত [ ৩য় অঙ্ক; 

ব্রঙ্গার আবির্ভাব । 

বরহ্ধা। তগপন্তায় সিদ্ধকাম তুমি, 

লভ বর মনোমত, হিরণ্যকশিপু ! 

হিরণ্য । তপস্তায় তুষ্ট যদি, হে বিধাতঃ, 

| তবে দেহ বর অমরতা। মোরে। 

ব্রহ্ধা। অসম্ভব, বৎস! 

একমাত্র দেবতা ব্যতীত, 

অমরতা নাহি পার কেহ) 

মাগ অন্ত যত বর যেবা খুসী তব । 

হিরণ্য। [কি যেন চিন্তা করিয়া ] 

আচ্ছা, দেহ বর প্রথমতঃ 

দেবতা, গন্ধর্ধব, নর, কিন্নর বাঁনর 

যক্ষঃ রক্ষঃ-করে 

নাহি হয় মৃত্যু যেন মোর । 

ব্রহ্মা । তথাস্ত। 

মাগ অন্ত বর! 

হিরপ্য। জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে 
অনলে অনিলে কিংবা অস্ত্রাঘাতে, 

দিবা বা রজনী যোগে, ছূর্ববার ব্যাধিতে 

নাহি মৃত্যু হয় যেন মোর। 

্ত্দা।  তুষ্টচিত্তে দিমু সেই বর। 
*. আরো কিবা আছে প্রয়োজন ? 

. হিরণ্য। ত্রিলোকে দ্বিতীয় বীর প্রতিদবন্বী মম 

[মাহি থাকে যেন কেহ: দেহ এই বর) 



ব্রহ্ধা। 

হিরণ্য । 

বরন্ধা। 

হিরণ্য। 

ব্রন্ধা । 

হিরণ্য | 

বঙ্গ ৷ 

হিরণা। 

৮মদৃম্ত।] 

তথাস্ত। আর কিছু? 
সর্ব অন্ত্রন্থুকৌশল 
হউক আয়ত্ত মম তব দত্ত বরে | 

তথাস্ত, হে ভক্তবর! 

আরে ইচ্ছা আছে ? 
ভ্রাতৃ-হস্তা বৈকুঠের পতি হরি, 
তারে আমি করিব সংহার 3 

এই শেষ বর প্রার্থনা! আমার । 

| সহান্তে ] 

অসাধ্য সে বর-দান মোর। 

মাগ অন্ত বর, মহাবীর তুমি । 
আচ্ছা, চাহি নাসে বর। 

যাহ! লভিয়াছি, 

ইহাতেই কার্ধ্যসিদ্ধি হবে মম! 

হে বিধাতঃ ! 

নাহি অন্ত প্রার্থনা আমার ; 

করি পদামুজে কোটি কোটি নমস্কার ! 

[ সা্টাঙ্গে প্রণাম ] 
তবে আসি, বৎস ! 

[ অন্তর্ধান | 

[ সানন্দে ] 
ছলিয়াছি বিধি তোম। ; 
প্রকার-অস্তরে | 

অমরতা করিয়াছি লাভ ! . 



পি 
ত্রিলোক- 

নাহি মোর প্রতিদবন্বী বীর-_ 
এ বরও করেছি অর্জন | 

তবে আর ভ্রাতা হরি যাঁয় কোথা? 

অরি মম বৈকুণ্ঠবিহারী হরি, 

বাহুবলে এবে 

উপাড়ি সে বৈকুণ্ঠনগরী, 
ডুবাইব ওই সিম্কুতলে। 
[ উর্ধে চাহিয়া ] 

 তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্, রে মায়াবি ! 
আগে পশি সবগগপুরী, 
সৈল্ সহ হইয়! মিলিত, 

আক্রমিব হ্য্যক্ষের ন্যায় 

ওই তব বাসস্থান বৈকুষ্ঠনগরী | 

স্বহন্তে করিব বধ পঞ্ত সম তোমা, 

তবে মম পুরিবে পিপামা; 

তবে মম মিটিবে জিঘাংসা, 
তবে মম ঘুচিবে জিগীষা। 
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ননজ্ম দুষ্ট 

রণসল 

গীতকণ্ঠে দেব-সৈম্থগণের প্রবেশ 
দেব-সৈম্ভগণ 1-- 

গান । 

বধ রে আতবে ছুরস্ত দানবে, 

মুন্ত কর শ্বর্গপুর ৷ 

দানব-গর্ধ কর রে খর্ব, 

সর্বব দর্প কর চুর 

জল কালানল সমূ বন্ভানল, 

... দেখাও বাহুবল সত্য, 

উঠ[ও মই।মার, হউক চুরমার, 

করুক ভাত।কার-দৈভা ? 

গীতকণ্ঠে দানব-সম্গণের প্রবেশ। 
দাঁসৈম্তগণ 1--. | | 

গান। 

কি ভয় মরণে আজি রণ|ঙ্গনে, 

কর দেবগণে চূর্ণ। 
কর হহক্কার, কোণ টঙ্ষার, 

সির ধনে পর্ব । : 



১৫২. প্রজ্লাদ-চক্িত্র [৩ অন্ক? 
কর বিতাড়িত সরেজ্জ সহিত 

মিলিত সুরকুল-শত্র, 

মাভৈঃ মাভৈঃ রবে চল রে আহবে, 

লভ বিজগ্ন অথব। মৃত্যু ॥ 

[ উভয় দলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । ক্রমশঃ যম, অগ্নি, 

পবন, বরুণ সহ যুধ্যমীন একজন দৈত্যের প্রবেশ ও প্রস্থান ] 
| নেপথ্যে-_-“জয় স্ুরপতি বাসবের জয় !” ] 

বেগে স্থবানুর প্রবেশ। 
সুবাছ ড় রে দীড়া রে ফিরে যত, সৈম্তগণ ! 

নাহি কর মৃত্যুভয়ে কেহ পলারন। 

যে বিক্রমে একদিন হ্বর্গজয় করি-_ 

দেবগণে পাঠাইলে রসাতল-পুরী, 

যে গর্বের উচ্চচুড়ে বসি বাহুবলে, 
গর্ধোন্নত গ্রীব! তুলি দেখালে সকলে; 

আজি সেই দানবের গর্ব-অহঙ্কার, 

কোথা ফেলি যাও সবে করি চুর্মার ? 

ছিঃ ছিঃ রে অধম যত, দৈত্য-কুলাঙ্গার ! 

প্রাণ ভয়ে পলায়ন--করি হাহাকার ? 

লজ্জা! নাই-_ত্বণা নাই নি্লজ্জের দল ! 
কেমনে এ মুখ আজি দেখাবি রে বল্? 

তাই বলি--এখনও ফের ফের সবে, 

দ্বগুণ উদ্যমে রণ কর রে আহবে 

যদি ভঙ্গ দিয়ে রণে কর পলায়ন, 
-... একে একে সব শির করিব ছেদন | [ গমনোভ্তোগ ] 



নম দৃষ্ত। ] প্রজ্লাদভল্িত্র ১৫৩7 
ভক্ষণাৎ বেগে বীরাঙ্গনা বেশে শোভার প্রবেশ। 

শোভা। দাদা-_দাদা__সর্বনাশ-_ সর্বনাশ ! একদল দানব-সৈল্ 

কারাগার ভেঙে সেনাপতিকে মুক্তি দিয়েছে। সেনাপতি তাদের সঙ্গে 

নিয়ে অন্ত সৈন্যদের দেবতাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ কর্ছে। 
আমাদের বহু সৈম্ঠই রণক্ষেত্র হ'তে ফিরে চলে এসেছে। ্ 

সববাহছু। কি ভীষণ সংবাদ, ভগিনি ! ধূর্ত রাজদ্রোহীকে তখন হত্যা 
করাই উচিত ছিল। এখন বুঝ,তে পেরেছি, দানব-সৈন্যেরা কেন 

ুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন করেছে । কিন্ত এখন কি উপায়, শোভা? 

শোভা | যাঁও-_মা! মহাশক্তির নাম ম্মরণ ক'রে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে 

পড় গে, দাদা! আর ভাববার- চিন্তা কর্বার সময় নাই। আমি 

চল্লাম-_যার! এখনও সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন ক'রে যুদ্ধ চালাচ্ছে, 

তাদের অবিচল দৃঢ় থাঁকৃতে উৎসাহ দিই গে। 
| বেগে প্রস্থান | 

ক্থবাহু। যাই, আমিও যাই--সমস্ত শক্তি একত্র করে বিপক্ষের 

বিরুদ্ধে দাঁড়াই গে । [ গমনোগ্ঠোগ ] 

তৎক্ষণাণড ইন্দ্রের প্রবেশ । 

ইন্ত্র। কোথা যাবে, বীর ? 

আগে রহ স্থির বাসব-সমরে | 

স্ুবাহু। তুমিই বাসব ? 
উত্তম, আজ মম সার্থক আহুব ! 

কর যুদ্ধব-_ 
দেখি তব অস্ত্রের কৌশল । 

ইন্্র। পাইবে কি দেখিবারে সেই অবসর ? 
তার আগে মৃত্যু তব, নির্বোধ দানব ! 
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স্থবাছ। 

ইন | 

হুবাছ। 

দূষণ । 

এত স্থির, বীর, তব কার্য্য-ফলাফল 
আচ্ছা, প্রকাশ দন্ভোলি-_. 
তব দস্ভোলির বল। 
[ তাচ্ছিল্যভাবে ] 
নাহি পিপীলিক1 »পরে 
প্রকাশে দস্তোলী তার দস্ভোলির বল। 
[| সক্রোধে ] বৃথা অহঙ্কার ৃ 
আচ্ছা, ধর অন্তর! [ উভয়ের তুমুল যুদ্ধ পরে ইন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়া প্রস্থান 

তত্ক্ষণাৎ দুষণের প্রবেশ। 
বহু দৈত্য-সৈম্ লঃয়ে 

বিপক্ষ দেবতা-পক্ষ করেছি আশ্রয়। 
শীখাশুন্য তরু সম সৈন্যহীন দৈত্যরাজে করি পরাজয়, লভিবে ত্রিদিব পুরী পুনঃ দেবগণ । 

এ সুযোগ অমরগণেরে 
আমিই দিয়াছি করি। 
কিবা আসে-যায়-- 
দানবের পরাজয়ে আর ? 
একমাত্র প্রতিহিংসা তরে 
সব পারি-_সব পারি আমি । 
একমাত্র শোভারে লভিতে; 
নাহি হেন অপকার্ধ্-__ 
যাহা! মোর অসাধ্য ত্রিলোকে। 



; ৯ম শ্ত।] 

একমাত্র জীবিত ন্বাহু ; : 

কতক্ষণ বানবের করে পাবে পরিজ্রাণ ? 

তার পর অরক্ষিত পুরী-__ ' 

অরক্ষিতা দানব-নন্দিনী শোভ1! 

হা-হা-হা-কী আনন্দ--কী আনন্দ ! 

হইবে এই হস্তগত তখনি বালিক1। 

বাই এবে, 

অলক্ষ্যে রহিয়া_- 

লক্ষ্য করি গতিবিধি তার ; 

যেন নাহি পারে পলাইতে 

চতুরা বালিকা । 
[ বেগে প্রস্থান। 

তগ্ক্ষণাতড বেগে খড়গহস্থে মহানাভের প্রবেশ । 

মহা! ভাঁয়-_হীর--মহ] সর্বনাশ ! 

দৈত্যকুল সমূলে নির্শল প্রীয়। 

চারিদিকে মহামার, 

চারিদিকে হাহাকার রব ! 

ভীষণ বাঁসব-রণে-_ 

একমাত্র যুজিছে সুবাছ। 

[ নেপথ্যে চাহিয়া! ] 

ওই-_-ওই দ্বন্দ যুদ্ধ উভয়ের । 

বাছ?-বাছা অস্ত্র সব ত্যজিছে বাঁসব ! 

ভীষণ প্রলয়-বহ্ধি জালি রণস্থলে, 

তঙ্কারিয়া বজ্রধর বন্ধু লয় করে। 



, ইন্্র। 

সুবাছ। 

ইন্্র। 

প্রজ্লাদ-ক্তিত্র | [৩য় অন্ক; 

আর বুঝি রক্ষা নাহি হয়! 
কি করি উপায়-_-কি করি উপায় ? 

যাই এবে ছুটে যাই আগে 3 

ত্যজিলে ও বজ্জ বজপাণি__ 

বুক পেতে দ্লাড়াব সন্দুখে, 

যদি পারি বাচাইতে দাদারে আমার ! 

[ বেগে প্রস্থান! 

যুধ্যমান ইন্দ্র ও সুবাছুর পুনঃ প্রাবেশ | 

[ স্বগত ] একি লজ্জা 

নাহি পারি স্কির হয়ে করিতে সমর, 

দুর্বার হইল এই দানব-বালক ! 

কেন হে বাসব, 

এত ভীত আজি এই বালকের রণে ? 

সাবধান বালক এবার । 

হের এই বজ্জ পুনঃ করিনু গ্রহণ । 

| স্বগত ] 

ইচ্ছা নাহি ছিল বজ্ঞ নিক্ষেপিতে ; 

তাই বজ ধরি পুনঃ করি সংবরণ 3 

কিন্ত আর নাহি পারা যায়; 

বন্ধ ভিন্ন অন্ঠ অস্ত্রে 

ফলিবে না ফল। 

[ বজ্জ উত্বোলন] 

[ প্রকাশ্যে | হের এই কাল বজ্-- 

এই বজ্জে চুণিব তোমারে। 



৯ম দৃত্ত |] প্রহ্লাদ-চল্সিত্র ১৫৭ 

স্ববান! জীবন-মরণ প* করি-- টু 
আসে দৈত্য রণে, 

হয় না সে বিচলিত 

কাল-বজু হেরি | 
ইন্দ্র হের ধবক্ ধবকৃ জলিছে অনল, 

ভ্ম হবে এ অনলে পুড়ি। 

স্ুবাহু। ত্যজ বজ্-_ ত্যজ বজ্-- 
ৰ _ এই বক্ষ স্থবাহুর 

রয়েছে প্রস্তত | 
ইন্্র। তবে যাও মৃত্যুমুখে | 

[ বস্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত, তৎক্ষণাৎ রক্তাক্ত কলেববে 
মহানাভ আসিয়া স্থবাহুকেহুপশ্চাতে রাখিয়া বজ্র সম্মুখে 
বক্ষ পাতিরা দীড়াইল; সেই মুহূর্তে দীপ্ত মার্তণ্ডের মত 
শূল হস্তে হিরণাকশিপু তড়িতের মত ইন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া 
হস্তস্থিত শূলের দ্বারা! বস্ত প্রতিহত করিল | ] 

মহা । [ সানন্দে উচ্চন্বরে ] জয় মা ভৈরবি--জয় মা মহাঁশক্তি ! 
হিরণ্য। বরবৃপ্ত দীপ্ত মার্তণ্ডের সম 

আসিয়াছে হিরণ্যকশিপু। 

এস হে নিলজ্জ বীর সুরেন্দ্র বাসব ! 

্র্গ'উদ্ধারের আশা করিব নিশ্ব,ল। ও 
[ যুধ্যমান ইন্ত্রকে বিতাড়িত করিতে .করিতে হিরণ্যকশিপুর 

প্রস্থান এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহানাভ ও স্বাহর প্রস্থান | 

কিঞ্চিৎ পরে নেপথ্যে “জয় দৈত্যপতি হিরপ্যকশিপুর জয়” 
ধ্বনি বারংবার উত্থিত হই্ল। 1 | | 



টিউটর উিউিরিন টিটি রিড 

১৫৮ প্রহ্লাদ-চেল্লিত্র | [৩য় অঙ্ক; 

গাতকঞ্ে লগু-ভগ্ডের প্রবেশ । 
উভয়ে ।-[ নৃত্যসহ ] 

গান। 

ব।প.রে বাপ, কি ভয়।নক যুদ্ধ । 

আনির ফলকে বিছ়াৎ ঝলকে 

হ'য়ে যায় দৃষ্টি রুদ্ধ 

বাপ রেকি শরানল-বৃষ্টি, 

দ।উ দ1উ রবে উঠছে জ্ব'লে 

পুড়ে যায় বুঝি সব কৃষ্টি; 

লগে ঝম্পে ভূমি কম্পে, 

'কম্পে তিলোক শদ্ধ !। 

কি ঞসির ঘূরণ-পাক 

25505553558555555 085 
উঠছে ভীষণ ডাক; 

ওই আন্দকারে মহ! দোরে পূর্ণ অবঃ উদ্ধা।। 

[ প্রস্থান । 



চতুর্থ অঙ্ক 
প্রক্ম দুষ্থ্ 

রাজসভা 

সিংহাসনোপবিষ্ট হিরণাকশিপু, তৎপার্থে মন্ত্রী সুভদ্র ও মহানাভ আসীন 3 

স্থুবাহু একপার্খে দগডারমান ; প্রতিহ্ারী দ্বারদেশে উপস্থিত । 

হিরণা | মন্ত্রি! বছ চিন্তা করে দেখলাম যে, স্ুবাহ নিতাস্থ 

নিরীহ-প্রকরতি আর নিতান্ত সরলবুদ্ধি--তদোধিক ন্নেহপ্রবণ-হৃদয় ! 

বর্তমান বিপ্লবপুণ রাজনীতি ক্ষেত্রে কঠোর কর্তব্পরারণ ভাবে রাজদওড 

পরিচালনা করা কুমারের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব! আর আমি রাঙ্গো 

উপস্থিত হবার পরক্ষণেই স্ুবাহু আর তার জননীর একান্ত অন্থরোধ যাতে 

আমি নিজে রাজ্যপরিচালন! করি ; তাই বাধ্য হ"য়েই বর্তমান রাঁজদণ 

আমাকেই গ্রহণ কর্তে হল । | 

মন্ত্রী। দৈত্যপতি ঠিক স্ুবিবেচনার কার্য্যই করেছে ন। 

মহা। যাঁর ভার, তার না নিলে কি সাজে; বাবা ? 

সুবাহ। [ করপুটে ]হে পরমারাধ্য পিতৃব্দেব ! আজ কঠোর 

গুরুতর কর্তব্য হ'তে এই অক্ষমকে ঘুক্তি দিয়ে ক্ৃতার্থ করেছেন। ূ ৫ 
আমার দুর্বল মন্তক হ'তে আজ এই পর্বতভার অপস্যত হ'ল। 



হিলি কি প্রহলাল-চন্লিজ | [৪র্থঅঙ্ক; 

 হিরপ্য। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল ন1 যে, তুমি আমার প্রধান 
__ নিদেশটা প্রতিপালন কর্তে অক্ষম হবে। রাজ্যবীসিগণকে হরিনাম 

পরিত্যাগ করতে যে দৃঢ় আদেশ দিরে তপস্যার জন্য যাত্রা করেছিলাম, 
তুমি সে আদেশটা আদৌ পালন কর নাই। ছুঃখের বিষয়, সেই হরিনাম 

নাকি আবার আমার শিশুপুত্র প্রহলাদই প্রথম উচ্চারণ করতে ক্মারস্ত 

করে। কিন্ছ তোমার জানা ছিল বে, নিষেধ সত্বেও যে হরিনাম উচ্চারণ 
--কর্বে, তৎক্ষণাৎ তার শিরশ্ছেদ করা! তুমি ভ্রাতৃ-ন্সেহে অন্ধ হয়ে সে 

.. ক্ষারাগারে প্রেরিত হলেন। 

কর্তব্য পালন কর নি। 

বাহু । সেজন্য আমি দ' নিতে প্রস্তত; আমায় দণ্ড দিন্, পিতৃব্য ? 

হিরণ্য। তুমি যে নিজেই তখন রাজ1; তোমাকে তার জন্য দও 

দেবার ক্ষমতা ত আমার নাই? 'আঙ্ যদি তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন 

করতে, তা” হলে স্থুবাভ, তুমি আমার বতই স্নেহের পাত্র হও না কেন, 

কঠোর বাঞ্জদণ্ডের হাত হ'তে তুমি কৌনরূপেই পরিত্রাণ পেতে না! 

কাজেই আমাকে এখন তোমার সেই রাজ-কর্তবোর ক্রটার জন্য একমাত্র 

দুঃখিত হওরা ছাড় আমীর অন্য কিছু কর্বার উপায় নাই। 

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি সে সম্বন্ধে কুমারের নিরপরাধতার জন্য 

সাক্ষ্য দিতে প্রস্তত আছি । কুমার শুন্বামাত্রই প্রহলাদকে গুরুপুত্রদ্যয়ের 

নিকট সুশিক্ষার জন্ত প্রেরণ করেছিলেন । আচার্ধ্যদ্বয়কে বিশেষভাবে 

সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে, প্রহলাদ যাঁতে এ নাম আর কখনও 

উচ্চারণ না করে ! 

হিরগ্য। তৃমি বল্তে চাও, কুমারের চেষ্টা সত্বেও ফল হ'ল ন!? 

মন্ত্রী। শেষ পর্ধান্ত হত কি না, সে বিষয় বলা শক্ত ; কিন্ত তার 

অনেক পূর্বেই যে, ধূর্ত সেনাপতির কৌশলে কুমার বন্দী হয়ে 
টি 



১দৃ।] প্রজ্জলাদ-ক্ডিল্তিত্র ৯৯৯ 

_. ছিরণ্য। বুঝলাম, কিন্তু আমি জান্তে চাই যে, আপনার ঘরের 
একটা শিশু--তার মুখের একটা বুলি ছাড়াতে আবার জচার্ধোক্স 
প্ররোজন হবে ? প্রহলাদ ত তেমন অবাধ্য পুত্র আমার নয়, মন্ত্র! 

মহ1। একটা কথা! বল্ব, বাবা ? 

হিরণ! [ গম্ভীরভাবে] কি? 

মহা । পিলু ভাই আমার নিতান্ত শিশু ; সে আমাদের কে শক্র, কে 

মিত্র এ কথা জানে না। কার মুখে এ নামকীর্তন গুনে শিশুর কানে 
মিষ্ট লেগেছে, আর সেই নাম গান কর্তে আরম্ভ করেছে। তবুও স্ুবানু 
ভাই আমার, পিলুকে শাস্তি দেবার জন্য প্রস্ততও হয়েছিল, আমিই তা৷ 
করতে দিই নি। 

ছিরণ্য। যেহেতু আপনিও সে নাম-কীর্তন শুনে ভাবে গদ্গদ হয়ে 
অশ্রমোচন করতে ক্রটি করেন নি ? 

মহা। যদি শোন একবার বাবা, পিলুর মুখে সে নাম কি মধুর 
শোনার! 

হিরণ্য। তাই সেই মধুর ন্ুধা প্রাণভ'রে পান কর্বার জন্যই বুঝি 
তাকে ও নাম ছাড়তে নিষেধ ক'রে রেখেছেন? আমার অগ্রজ-পত্বী 
তার স্বামী-হস্তার মধুর নামকীর্ভন শোন্বার লোভ ত্যাগ করতে না পেরে 
সেই মধু প্রাণভরে পান করেছেন? আমি অন্ন সময়ের মধ্যে আপনাদের 
কীত্তিকলাপ সবই শুনেছি। আপনি আমার পিতৃতুল্য হ'লেও আপনার 
আর জ্ষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়ার আচরণে আমি নিতাস্তই ক্ষুব্ধ হয়েছি, জান্বেন। 
আপনি আর এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই এখানে করবেন নী। কী 
আশ্চর্য্য! যে আমার ভ্রাতৃ-হস্তাঁ_যার বধ-সাধনের জন্ত আমি রাজ্য 
ছেড়ে বহুকাল যাবৎ কঠোর তপস্যা-ক্লেশ সহ্থ করেছি, সেই শক্রর নাম 
আজ আমারই গৃহমধ্যে অতি আগ্রহের সহিত কীর্ডিত ও ত্র, ! . 

.. শ্র”১১ | 



চিনির 

১৬২ হলাল-চল্পিত্র হ্থঅন্ক) 

আমি এ সম্বন্ধে আরও যে সব কথা শুনেছি, তার সত্যাসত্য স্বচক্ষে দেখে 

তবে তার ষ্ঠাধ্য বিচার করব | আজ দৈত্য-সিংহামনে উপবিষ্ট হয়েছে 

কে জানেন? কর্তাব্যের একটী দেদীপ্যমান প্রচণ্ড মার্ভও মৃত্তি! তার 
প্রচণ্ড প্রতাপ একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার উপরেও নিজ প্রভাব বিস্তার 

করতে ইতস্ততঃ কর্বে না। যাঁক্, আর এ তিক্ত আলোচনা করতে চাই 

না। প্রতিহারি! তুমি এখনই আচাধ্যদ্বয় সহ প্রহ্লাদকে এই 
রাজসভায় উপস্থিত হ'তে রাজাদেশ জ্ঞাপন কর। 

প্রতি। যথাদেশ ! 

| 'অভিবাদনান্তে প্রস্থান । 

হিরপ্ায। ধূর্ত সেনাপতির এতদূর গদ্ধত্যের কারণও মন্ত্রি, তোমাদের 

কর্তবাচ্যুতির ফল। সেনাপতি এখন পরাজিত দেবগণের সহিত পলায়িত । 

তার সন্ধানে চর প্রেরিত হয়েছে : শীপ্রই তাকে দ দেবার সুযোগ প্রাপ্ত 

হব। আর আগামী কলা প্রভাতেই প্রকাশাস্থলে বিদ্রোহী বন্দী 

সৈন্যগণের অতি নৃশংস ভাবে হত্যাকার্থয সম্পন্ন হবে। স্ুবান। ভোমার 

নির্ব,দ্ধিতার জন্যই রাজনীতি-সমস্যা আজ এমন গুরুতর রূপে পরিণত 

হয়েছে। সেই সমস্যা ভঞ্জন না ক'রে আমি সেই ভ্রাড়-হস্তার উদ্দেশে 

অভিযান করতে পার্ছি না; কি ক্ষোভের বিষয় । তোমাকে প্রশংসা 

কর্বার একটামাত্র বিষয় পেয়েছি যে, তুমি নিঃসহায় অবস্াতেও প্রাণান্ত 
পণ করে দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছ । 

বটুকাচাধ্য ও ভৈরবাচাধাসহ গৈরিক 

বস্ত্র-পরিহ্কিত প্রহলাদের প্রবেশ । 

ভৈরব । [প্রবেশ পথ হইতে নিয়স্থরে ] রাজসভাতে গিয়ে তৃমি 

১. বেশি কথা কয়ে! না, দাদ]! যা বল্বার সে আমিই বল্ব। আর বাবা 



প্রহলাদ ! সোনা আবার ! লঙ্গী আমার! আজকার দিনটা আমাদের রি 
প্রাণটা বাঁচিয়ে দাও-_দোহাই তোমার | 

[ সকলে নিকটে আসিলেন | 
আচাধ্যঘয় । জয় হোক্ মহারাজের ! 
প্রহলাদ। বাবা! বাবা! এসেছ? [ কোপে ঝাপাইয়া পড়িল] 
হিরণ্য + | প্রহলাদের গৈরিক বসন দেখিয়া বিশ্বময় এবং কিঞ্চিৎ 

বিরক্তির সহিত ] এ কি! রাজবসন ছেড়ে এমন ভিখারীর বেশ পরেছ 
কেন, প্রহলাদ ? 

প্রহলাদ। | সহীন্তে ] তাকে ডাকৃতে হলে যে, এই বেশ পরতে 
হয়, বাবা! 

হিরণ্য। কাকে ডাকৃতে হলে ? 
ভৈরব। [ উদ্বিগ্রভাবে ] এই বুঝি »লে ফেলে! 
প্রহলাদ । সে নাম তুমি শোন নি, বাবা? তাকে তুমি দেখ নি, 

খাবা? সে নাম শুন্লে আর কোন নাম শুন্তে চাইবে না তুমি-_এমন 
মিষ্টি সে নাম, বাবা! এই শোন-_বাবা, কেমন মিষ্টি 1 

| করযোড়ে নিমিলিত নেত্রে একাস্তমনে গাহিল ] 
গান। 

হে কুক করুণাসিন্ধু কুপাবিন্দু বিতর । 

* দীননাথ দীনবন্ধু দীন-ডঃথ হর ॥ 
কোথা মাধব মুরলীধর মায়ামোহ-ন।শন, 

বিপদবারণ রি পদ্মপলাশ লোচন ; 

(একবার দেখ! দাও-_ দেখা দাও ) 

(শ্োমার ভূবনমেহন মোহন বেশে ) 

(তোষার ভ্িভঙগ-বন্কিম ঠাষে ) 
. জনষ-মবণহারী হে চির-জুলর ॥ 



১৬৪ . প্রচ্ছলাদ-ঢক্লিত [ ৪র্থ অঙ্ক; 

হিরণ্য। [ আচাধ্যদ্বরের প্রতি ] আপনারা এতদিন বসে প্রহলাদকে 

এই শিক্ষা দিয়াছেন ? 

ভৈরব! [বটুককে কথা কহিতে ইঙ্গিতে নিষেধ কবিরা ] না, 
দৈতাপতি ! আমর! কুমারকে ও নাম করতে বাঁধা দিয়েই আস্ছি 

কিন্তু কুমারকে “ক” অক্ষর দেখালেই কৃষ্ণ রুষ বলে কেঁদে অস্থির হন্। 
দাদ! শিখিয়েছেন ্ 
| “ক'এ কালী কাত্যায়নী কৈবল্যদার়িনী ৷ 

কপামমী কালনধপা কলুষ-নাশিনী ॥ 
বল ত, বাবা প্রস্থল'দ ৷ 'ক'এ কাত্যারনী কৈবলাদায়িনী | 

প্রহলাদ | “ক,এ কৃষ্ণ কপাসিন্ধু কৈবল্যদায়ন 

কূপাময় কালবারী কলুষ-নাশন ॥ 

ভৈরব। গুন্লেন, দৈত্যপতি ? 

হিরণ্য। এ সব কথ। বালক শিখলে কোথায় ? 

বটুক। মহারাজ ! আমিও ভেবেছিলাম, এ সব তত্ব-কথা গ্রহলাদ 

পেলে কোথায় ? শিখলে কোথায়? এইরূপ একটা বর্ণ নয়-_-“ক* বণ 
হ'তে সমস্ত বর্ণগুলি দ্বারায় প্রহলাদ কৃষ্ণের নাম বর্ণনা করতে পারে! 
আর সে এত মিষ্টি লাগে বে-_ 

হিরণ্য। কার কাছে মিষ্ট লাগে ? 

ভৈরব । [ বটুককে বলিতে ন! দিয়া ]এঁ প্রহ্লদেরই কাছে মিষ্টি 
লাগে। নতুব! দৈত্যপতির নিষিদ্ধ শত্রুর নাম কি আর কারও কাছে 
মিষি লাগ তে পারে ? 

বটুক। কিন্তু হহারাজ! বল্তে কি প্রহলাদ আপনার দৈত্যকুলের 
পুর্ন । : 

হিরপ্য। [কুদ্ধভাবে ] কি বল্ছেন? 



১ম দৃষ্ত। প্রহলাদ্-চন্সিপ্র রাকা ৯৬৫ 

ভৈরব | হা, মহারাজ ! দাদা ত ঠিকই বলেছেন। পূর্চজ্জ বেষন 
সুদৃশ্ঠ, সুন্দর, সকলের নেত্র-তপ্তিকর, কিন্তু আবার এঁ পূর্ণ অবস্থাতেই রঃ 

সময়-সমর রাহুগ্রামে পতিত হয়! রাজকুমারও তেমনই স্থদৃষ্ঠ সুন্দর, 
সকলেরই নয়ন-রঞ্জন ; কিন্তু সেই দানব-শত্রর কৃষ্চরূপ রাহ দ্বারা কবলিত 
হ'য়ে পড়েছেন-__এইটিই হচ্ছে দুঃখের বিষয় ! সেই কধাই অগ্রজ আমার 

অলঙ্কার-বাকা দ্বারা প্রকাশ করতে গিরেছিলেন। ূ 

বটুক। আমি বল্তে পারি-_দৈতাপতি, এ একমাত্র প্রহলাদ হ'তেছ 

সমস্ত দৈত্যকুল সমুজ্জল হু+য়ে উঠবে! 

হিরণা | [ কোপন্দৃষ্টিতে বটুকের প্রতি চাহিলেন | 

ভৈরব | হা, নিশ্চই দৈ্ত্যেকুল সমুজ্জল হ,য়ে উঠত! কিন্তু যদি 

না এ কাল-রাহুতে এসে গ্রাম করত। দাদা সেই ঢুঃখই বাকা-ভঙ্গি 

দ্বার প্রকাশ কর্ছেন । 

প্রহলাদ ! | ভাবে বিভোর হুইয়| গাঠিত্তে শারম্ত করিল ] 

গান । 
কিব! কালরূপ অপরূপ 

ভুবন ভরিয়! যায়। 

সেরূপম্থরূপ রূপ 

. নাহেরিনু আর কোণায়। 

বটুক। কি মধুর! কি মধুর! 

হিরণা। কি-__মামার শক্র-রূপ-বর্ণন! এত মধুর ব'লে বোধ হ/ল? 
ভৈরব । আজে, মহারাজ | কুমার যে বর্ণনা করলেন, তাতে ত 

মহারাজের শক্র-রূপ বর্ন! কর! হ'ল না? ও ধেপরমারাধা কালীর রপ 
বর্ণনাই কর্ছেন কুমার । অমন অপরূপ কাল-রূপ আর কার থাকৃতে পারে; .. 
দৈভানাথ? কেন না__কালরপা যহাধোরা কাঁলিক! কাল রাব্রিকা; 



১৬৬ প্রজ্কাদ-চেল্সিত্র [৪র্থ অন্ধ; | ূ 

এত শ্পষ্টভাবেই কালীরপ বর্ণনা হচ্ছে, মহারাজ! নতুবা কি পণ্ডিতা- 
গ্রগপ্য অগ্রজ আমার অন্ঠরূপ বর্ণনে কখনও মুগ্ধ হ'তে পারেন ? 

প্রহলাদ | [ পূর্ব গীতাংশ ] 
তোমার চরণ-সয়োজে কত্ত, 

গুগ্জরিছে মধুত্রত, 

বটুক। আহা-হা-হা! [ ভাবে মস্তকান্দোলন ] 

ভৈরব । আহা-হ1-সত্যই তাই, মহারাজ ! মায়ের চরণ-সরোৌজ-_- 

কিন। পাদ-পল্পে কত শত মধুব্রত অর্থাৎ মধুকর নিয়ত গুঞ্জন কর্ছে ! 

প্রহছলাদ ।-_ [ পূর্ব গীতাবশেষ ] 

তোমার চরণ-সরোজে কত, ওঞরিছে মধুত্রত, 

(শ্রাণ ভরে যায়--ভ'রে বায়) 

(ওই অপরূপ রূপ হেরে) 

প্রাগ-মন সব ঢেলে দিলু রাঙা পায় ॥ : 

ভৈরব । বেশ--বাবা, বেশ ! এইরূপ মায়ের পায়ে সব ঢেলে ছিলে 

কি আর কোন গোল থাকে ? এইবার বোধ হচ্ছে, সে রাছুটা ছেড়ে 

গেছে। 

হিরণা। [ সানন্দে প্রহলাদের চিবুক ধরিয়া! ] বৎস, প্রহলাদ ! এখন 

তা” হ'লে বুঝ তে পেরেছ যে, কালী কে? 

প্রহলাদ। আমার কৃষ্ণ কালীরূপে অসি ধরেছিল । 

তাই কুষ্*-কালী নামটা তার জগতে রটিল ॥ 

হিরণ্য । [ বিরক্কভাবে ভৈরবের দিকে চাহিয়া ] কি বলে আবার ? 

ভৈরব । ঠিকই ত বলেছেন, মহারাজ ! কুমার বল্ছেন- “আমার 

কু কানীরপে অসি ধয়েছিল।” তা কালী তরুণ বর্ণ ই বটে! কৃষ্ণ 

ছিল কালী কৃষ্ণকালী; অর্থাৎ কর্দরধারয় সমাস হ'লে পূর্ব-পদের স্্ীলিঙটি 

পুংলিজ ছয়ে যায়। এতে যে কুমারের ব্যাকরণেও বিশেষ বুৎপত্তি লাভ 



সদা] ভাস ভিত ৯৬৯ 

হয়েছে, তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, মহারাজ ৷ কৃষ্ণ পদটা এখানে কালী, 

পদের বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হু'য়েছে । 
হিরপা। [প্রলাদের শিরম্চ্বন করিয়া ] বড় সুখী হলাম, বৎস! 

দেখো, আর কখনও যেন আমার পরমশক্র হরিনাম বা কষ্চনাম মুখে 

উচ্চারণ করো না! 

প্রহলাদ। কেন, বাবা ' কৃষ্ণনাম আর হপ্সিনাম করতে মানা কর্ছ ? 

হিরণা। ও সব যে আমাদের শক্ুর নাম। আমার রাজ্যে ও নাম 

করা যে নিষেধ, বৎস । 

প্রহ্থলাদ। ধার মত মিত্র আর সংসারে কেহ নাই, তিনি কি কারও 

শক হ'তে পারেন, বাব! ? তিনি যে জগদ্বন্ধু দীনবন্ধু পরম দয়াল হরি । 

হিরণ | [ সক্রোধে ] প্রহলাদ-_সাবধান । 

ভৈরব | এ আবার সেই রাহুটা এসে ঘাড়ে চেপেছে ! 

প্রহলাদ। বাব! ' "আমার উপর রাগ কর্ছ তুমি ? আমি যে হরিনাম 
ছাড়া আর কিছুই জানি না, বাবা! আমার মনঃপ্রাণ সবই যে, হরি- 

পাঁদপন্মে সপে দিয়েছি, বাবা ! 
হিরণ্য । ও নাম করলে তার কি হয় জান? শিরশ্ছেদ । 

প্রহলাদ | না, বাবা! তা করে৷ না--হুরি ভাতে রাগ কর্বেন। 

তিনি তার ভক্তের কষ্ট দেখতে পারেন ন। যে, বাব! 

হিরণা | আমি যে তাকে পণ্তর স্তায় হত্যা কর্ব, তা তুমি জান? 

প্রহলাদ। না, বাব। তাকে কেউ হতা! কর্তে পারে না-_তিনি 
অজর-_অমর। | 

ভিরপ্য। সে অজরত্ব অমরত্ব আমিই ঘুচিয়ে দেবো । | 
প্রহলাদদ। পার্বে না, বাব! ! তার চেয়ে তার শরণাপর়, হও--াকে 

প্রাপভরে ডাক ; তা” হলেই তিনি তোমার এই বিহ্ষবুদ্ধি দূর. করবেন 



১৬৮ পিজি 1 ৪র্থ অঙ্ক), 

হিরণ্য। ভ্ | এতদুর গিয়ে কার 

ভৈরব । এ রাছুটা যখন ঘাড়ে চাপে, তখনই কুমার এইরূপ 

প্রলাপের মত কত কি বল্তে থাকেন। 

হিরণ্য। প্রহলাদ ! 
প্রহলাদ । বাব! ! 

ভিরণা। ও নাম ছাড়বে কি না, এখনই বল £ 

প্রহলাদ ।--. 

গান। 

আমার প্রণে গাথ। যে হরিনাম, 

কেমনে ছাড়িব হারে । 

সেধেনব নটবর হরি 

জাগে সদা হদ-মাঝারে ॥ 
জলে স্থলে আকাশে, অনল বাতাসে ভাসে 

( রূপ উছলি প্ড়েগে ) 

( অমন মদন-মোহন মধুর রূপ 

আমিকি জানি কি হ'য়ে যাই গো, কহিব কাহায়ে ॥ 

[ বটুক ও মহানাভ ভাবে মস্তক নাড়িতেছিলেন : ঠিরণাকশিপু 

এঁ সব জুন্দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন এবং ঘন ঘন ক্ুবস্বাস 
ফেলিতেছিলেন। ] 

বাবা। বাবা! অমন কর্ছ কেন,বাবা %॥ এ দেখ--মাচার্যাদেব আর 

:. দাদদামশীই কেমন ভাবে বিভোর হু”য়ে পড়েছেন ! তুমিও এ রকম ভাবে 
বিভোর হঃয়ে পড়, বাবা! দেখবে, রাগ আর থাকবে না-প্রাণে কী 
.. এক অপূর্ব আনন্দ এসে প্রাণ ভ+রে দেবে। বল, বাবা! একবার প্রা 
৪ হুরিবোল হরিবোল বল 



১ দু্উি। | রঃ 
হিরণ্য। [ সক্রোধে ] দূর হ. হতভাগা! [পদাঘাতে প্রহলাদকে .. 

ভুতলে ফেলিয়া দিয়! উঠিয়া দীড়াইল ] আচার্যদ্বয়। আমি আর এক সপ্তান্ছ . 

মাত্র সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে প্রহলাদফে এ নাম ভুলিয়ে দিতে হবে. 

নতুবা তোমাদের ও কঠোর শাস্তি পেতে হবে! [ প্রহনাদকে ভূতল হইতে 

উঠাইবার জন্ত মহানাভকে চেষ্টা করিতে দেখিয়া ] সাবধান ক'রে দিচ্ছি 

আপনাকে--প্রহলাদ সন্বদ্দে কোনদ্ূপ বাপারে আপনি পাকবেন না । 

আর আমার অগ্রক্-পত্ীকেও সে কণা বিশেষ ভাবে ব'লে দেবেন। 

 জুদ্ধভাবে প্রস্থান । 

মহা। [ প্রহলাদকে ভূতল হইতে উঠাইথী কোলে লইতে লইতে ] 
য়া, ভারি ত। ছেলেমানুষ না বঝে দোষ করে ফেলেছে, তার জন্য তাঁকে 

মেরে ফেল্তে হবে? এস- দাদ, আমার কোলে এস! লেগেছে ? 

তা বাঁপে রাগ ক'রে মেরেছে, তাঁতে কি ভয়েছে ? | 

প্রহলাদ। তাতে তকিছু মনে করিনি আমি। তবে আমার ভর 

হচ্ছে, পাছে হরি "গামার বাবার উপরে বাগ করেন। [ করযোড়ে ] 

হরি! দয়াময়! আমার বাবার উপরে রাগ করো নাস্তার সব অপরাধ 
তুমি ক্ষমা করো । 

মহা। আর এ নাম তুই করিস্ নে, ভাই! দেখছিস্ €, তোর 
বাবা ওতে রাগ করে। 

প্রহলাদ। না, দাদামশাই ! বাধার ও রাগ থাকৃবে না। একবার 
ধদি তিনি এ নামের আস্বাদ বুঝ তে পারেন, তা” হলে আর ছা তে 
পার্বেন না। আমি আমার হরির কাছে কেঁদে কেঁদে বল্ব যে-_হরি 1 
তুমি আমার বাবার প্রাণে হরিভক্তি এনে দাও । 

মহা। আরে বোকা! তোর বাবা যে তোর এ হরিকে বধ কয্বার 
জন্তই এতদিন কঠোর তপস্তা ক'রে এল, আর কি ন! তাকে তই 



১৭৪ প্রচ্মলাঙ্গ-চেল্রিত [৪র্থ অঙ্ক; 

হরিনামের আম্বাদ পাওয়াতে চাস? চল্--তুই এখন অন্তঃপুরে | 
[ প্রহলাদকে লইয়া! গমনোগ্ত ] 

ভৈরব । না, কুমারকে নিয়ে বাবেন না--আমাদের সঙ্গে শিক্ষা- 

গাঁরেই কুমার এখন যাবে। 

মহা!। সে আমি রেখে আস্বএখন। তোমাদের কিন্তু বলে 

দিচ্ছি, ঠাকুর! আমার ভাইকে যেন তোমরা কোনরূপ মার্-ধর্ করো 

না, সেট। যেন মনে থাকে । | 

ভৈরব । যর্দি কথায় কাজ না হয়, তাহলে শাস্তি দিতে হবে 

বৈকি । যে ভাবে হোক্, এক সপ্তান্কের মধ্যে কুমারকে ও নাম ছাড়াতেই 

হবে, নতুবা যে, আমরা মারা যাব । 

মহা । তা মারাই যাও আর যাই কর, আমার ভাইয়ের গায়ে যেন 

ভীত তুলো না। আমি এখন নিয়ে চল্লাম, একটু বাদেই আমিই 
শিক্ষাগাঁরে রেখে আস্ব। | 

| প্রহলাদকে ক্রোড়ে লইয়া গ্রস্থান। 

উভৈরব। চল, দাদা! অবস্থা ত বুঝ লে--এখন উচিত মত ব্যবস্থা 
করতে পার ত রক্ষে; নতুবা সপ্তাহ পরে এই রাজসভাতেই শেষ 

নিঃশ্বাস ফেলতে হবে । এখন থেকে আর ও সব ভাব-ভঙ্গী রেখে দিয়ে 
কুমারের পিছনে ঢু'ভাইকে উঠে পঃড়ে লাগতে হবে ; আর আল্গ। দিলে 

 চল্ছে না! 
বটুক। প্রাণ দিতে হয় দেবো-_কিন্তু তা ঝলে কুমারকে প্রহার 

কর্তে পার্ব না, আর তার মুখে এ নাম-কীর্ভন গুন্লে বিভোর না হয়েও 

থাকতে পাঙ্ব না। 
ভৈরব। এই তোমার জন্তই এতদুরে গিয়ে দীড়িয়েছে $ নতুবা! শুধু 

আমার হাতে পড়লে কবে ঠিক হয়ে যেত! আজ আমি এখানে ন! 



ধাকৃলে, আজই .তৌমার অনৃষ্টে কি হত দেখতে পেতে ! কুমারের ক্ৃ*- 
বর্ণনাটাকে আমি কালী পক্ষে না নিয়ে গেলে কি আর বাঁচন ছিল? 

নাও--চল এখন বাড়ীর দিকে ! 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
স্থবাু। মন্ত্রী মহাশয়! পিতৃব্যের কোপন্ষ্টি শুধু আমার উপরে 

পড়ে নি--আমার জননী দেবীর উপরেও পড়েছে ! আমার উপর যে দণ্ড 
পতিত হয় হোক্, সে দণ্ড আমি অবনত মন্তকে নিতে প্রস্তুত আছি; 
কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়! জননীর উপরে কোনরূপ অন্যায় হ'লে, সে সহ্থা 

কর্তে পার্ব না। 

সহসা উদ্মাদ আসিয়া গাহিল। 
উদ্মাদ ।-_. 

গান। 

গাল।--পালা রন এবার । 

নিইলে সবাই মিলে এক নঙ্গেতে। 

হবিরে ছারপার। 

রাজার মতি গতি বিগড়ে দিয়েছে, 

স্েহের সরো।বরে তাই বিষ উঠেছে, 

ওই বিষের ঢেউয়ে ভেসে যাবে, 

হয়ে রাঙ্জা জের্বার। 

ম্ত্রী। উন্মাদ যা ব'লে গেল, কিছুই অসম্ভব নয়, কুমার! ছোট- 
রাণীই মহারাজের বিশ্বাসকে এইরূপ গণ্ড়ে তুল্তে চেষ্টা কর্ছেন। 
কি উপায় আছে আর? সব চেয়ে বর্তমানে প্রহলাদের জন্য বেশি 
চিন্তার কারণ হঃয়ে দীড়াল। 

. স্থবাছ। আন্ুন-_সন্ত্িমহাশয়, মায়ের কাছে একবার রঃ | 
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চ্হিতীম্ দুস্ট্ 
শস্তঃপুর 

একাকিনী কয়াধু চিন্তা করিতেছিলেন 

কয়াধু। [ৃস্থগত] রাজরাণী হবার আশ! মিটিয়েছি | এখনও বড় রাণী 

আর তার পুত্র-কন্তার উপর মন্তারাজের মনে সম্পূর্ণব্ূপে বিদ্বেষ জন্িয়ে 

দিতে পারি নি। হবে-__ক্রমশঃ সব ঠিক হয়ে যাবে । দাসীর কাছে 

যা গ্ুন্লাম, তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে আগুন জাল্তে আর বেশি দেরি 
লাগবে না। দাসী গোপনে গিয়ে দেখে এসেছে ষে, বড়রানী গোপনে 

বসে রাধা-রুষেের মুষ্তি পুজা! কর্ছে | মহাারাজকে বদি একবার প্রতা্ষ 

দেখিয়ে দিতে পারি, তা” হ'লে আর ভাবনা থাকবে না। হয় ওদের 

গোষ্ঠী সমেত হত্যা, নতুবা রাজ্য থেকে দূর করে দেওয়া-এ ছটোর 

একটা হবেই। কিস্থ একটা বড় চিন্তা হচ্ছে--প্রহ্লাদের ভাগ্যে কি 
আছে কেজানে! তবে প্রহুলাদকে যে এ বড়রাণীই হরিনাম করা 

শিখিয়েছে, এ ধারণাটা] জন্মিরে দিতে পার! যাবে" -বড়রাণীর ই গুপ 

রাধাকষ্ণ পূজ ধরিয়ে দিতে পার্লে। চতুরাদাসীকে আজ বেশ ক'রে 

পৃরস্কারের লোভ দেখিয়ে পাঠিয়েছি--বড়রাণী কখন পুজায় বসে, তার 
সন্ধান নিতে । সন্ধান পেলেই মহারাজকে একেবারেই সেখানে নিয়ে 

উপস্থিত করাতে হবে। ওদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে প্রহ্লাদকে মহারাজের 

ক্রোধানল হ'তে রক্ষা করতে না পার্লে হচ্ছে ন1। 

| হাদ ও অনুহাদের প্রবেশ। 
 নশন্কা | পিত। আজ ওদের উপরে ভারি চটে গেছেন, ম! ! 



কয়াধু। শুনেছি । নে 
অন্ু। পেহ্লাদের উপরেও বেজায় রেগে গেছেন। বাবার কোলে 

বসে যেমন জ্যাঠাম কর্ছিল, তেমনি মজ। টের্ পেয়েছে ; এক লাখিতেই 

ভূমিম্মাৎ ! 

হ্রাদ। সব দোষই ওদের ঘাড়ে চাপাতে হবে, মা! স্ুবাছটাকেও 

খুব বকেছেন বাবা। আর সে আদর পিস্তার কাছে পেতে হচ্ছে না 

চাদের ! | 

অন্থু। ভেবেছিলাম, দাদা রাজ! হবে-_বড় মজা হবে; তাহ*ল না 

কিন্তু । | 

হাদ। স্ুবাহুর রাজত্ব তখসে গেছে। এখন ভবিষ্যতে আমারই 

হয়ে রইল, কি মা? 

অন্থ। মাষেন কি ভাবছে ।, 

হবাদ। কি ভাবছ, মা? 

অন্ু। এ বুঝি বাব! আম্ছেন। এস পালাই, দাদা ! 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

হিরণাকশিপুর প্রবেশ । | 
ছিরণা। মহছিষি! তোমার প্রহলাদকে ত আর রক্ষা করা বায় না। 

কয়াধু। না রক্ষা কর! যায়, কেটে ফেলে দাও নাঁ_আপদ্ চুকে 
যাক; কে তোমাকে বাধ! দেবে ? | 

হিরণ । রাগ কর্রার কথা এ নয়, মহিষি! যেমন সব রদ্বকে 

গর্ভে ধরেছিলে, তারই ফলভোগ কর এখন ! 

কয়াধু। যারা রত্বগর্ভা, তারাই রদ্ব প্রসব করে; সে রদ্ধেরত 

তোমার গৃহে অভাব নাই! তার জগ্ঘ আর তোমার ছঃখ কি ?. তাদের 

আদর কর--যদ্ধ কর? ইচ্ছা হয়-_জাবার সিংহাসনে এনে বদাও, কে 
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মানা করেছে? আমার এর! চক্ষের বিবি! দূর করে দাও রাজ্য 

পেকে-_চুকে যাক গপ্ডগোল ! 

হিরগ্য। তোমার প্রহলাদটা যেরূপ কাণ্ড আরম্ভ করেছে, তাতে 

রাজ্য থেকে দূর কর! কি-_-একেবারে সংসার থেকে দূর কর্তে হয় কি না 

দেখ! জান ত আমার প্রতিজ্ঞা? নিষেধ সত্ত্বেও যারা হরিনাম করবে, 
তাদের শিরশ্ছেদ কর! | 

কয়াধু। তাঁকর্বে বৈকি? সে ষে কয়াধুর উদরে জন্মেছে ! নতুব! 

যারা এতদিন ঝসে কসে শিশুর কানে অমৃত ঢেলে তৈরী করেছে, বারা 

ঘরে বসে তোমার শক্রকে ভোগ দিয়ে পুজা কর্ছে, তাদের সাত খুন 
মাপ হয়ে যাচ্ছে! আর এ বালক-_কিছু বোঝে না তার মাথা! না 

কাট্লে প্রতিজ্ঞা বজার থাকে কই? এমনই স্তাষ্য বিচার তোমার 
হিরণা। আমি প্রত্ঙ্গ প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করতে পারি নাঁ যে, 

বড়রাণী তার স্বামিহস্ত! শক্রকে পুষ্পচন্দনে কখনও পুজা কর্তে পাঁরেন ? 

কয়াধু। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেও তুমি তাদের সম্বন্ধে কিছুই কর্তে 

পাঁর না, মে কণ। আমি বেশ ক'রে ই জানি। 
হিরণা। কয়াধু! তুমি হিরণ্যকশিপুকে চিন্লে না? নিজের স্বামীকে 

চিন্লে না? এত ভুল ধারণাঁ-_এত নীচ ধারণ। তোমার আমীর উপর ? 
কয়াধু। নজর গে 'নজ্রর ' স্থ-নঙ্গর আর কু-নজর ছুটো আছে 

না? তাই! 
হিরণ্য। তুমি বল্তে চাও, আমি বড়রাণী বা তার পুত্রকে সু-নরে 

দেখি, আর আমার পুত্রগণকে আর তোমাকে কু-নজরে দেখি? ভোমার 

এই ঈর্ষার জগ্যই কখনও তুমি পুখী হ'তে পার্লে না। আচ্ছা, তুমি 

একবার দেখিয়ে দীও দেখি আমাকে যে, বড়রাণী তাঁর পতিহস্তা হরির 
: স্ৃষ্ধিগণড়ে তকে পুজা। কর্ছে। যদি দেখিয়ে দিতে পার, তা! হ'লে 
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হিরণ্যকশিপুর অপক্ষপাত স্তায় দণ্ডের বিচার কি কঠোর, ভা তখনই তুমি: 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে পাবে । তবে তুমি এ কথা! ঠিক মনে রেখো, 
কয়াধু। বে-_বতক্ষণ ন! এই অসম্ভব ব্যাপার আমার চক্ষের গোঁচর হবে, 
ততক্ষণ তুমি শতমুখে বল্লেও আমি বিশ্বান কর্ব না। সেদিনও 
তোমাকে এই কথাই বলেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে এখনও পর্যন্ত 
সে অসম্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাতে পার নি। 

কয়াধু। প্রত্যক্ষ করালে যে ফল হবে, তাত আমার জান্তে 

বাকী নাই। 
হিরণ্য। [ সক্রোধে ] কয়াধু ! 

কন্াধু। চোখ রাডাচ্ছ কাকে? কোন কথাই ধদি তোমার সহ 
না হয়, তা” হলে ত এখানে বাস করাও আমার কঠিন হ"য়ে দীড়ায়। 

তার চাইতে তুমি ম্পষ্টাক্ষরে বলে দাও না যে__তোমাদের স্থান এ রাজ্জ- 
পুরীতে হবে না; তুমি তোমার পুত্রদের সভিত এ রাজ্য ছেড়ে চ”লে যাঁও। 

বেশ_ তখনই চলে যাই কি না দেখ! থাক-_তুমি ভাদের নিয়ে পরম 

সুখে এই রাজ্যে! থাক তুমি হাদের নিয়ে মহা! শান্তিতে এই স্বর্গ 

পুরে। যার! আমার শিশুপুত্রকে পধ্যস্ত তোমার চক্ষুঃশূল করে তুলেছে 

__যারা আমার বুকের উপরে দীাড়িরে আমারই সর্বনাশ সাধন করুছে, 
তাদের তুমি কোন দোঁষই দেখতে পাও নাঁ। তাদের অন্তঃকরণ তুমি 
গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়! পরিষ্কার দেখ তে পাও | কেন? তোমার গুপ্তচর 

নাই? তাদের দ্বারা সন্ধান করে আমার কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা 

কঃরে দেখতে পার না? তুমি যদি নিজের অন্তঃপুরের মধ্যে কি গুপ্ত 

ব্যাপার চল্ছে, এ সংবাদ রাখ.তে না পার, তা” হ'লে বিশাল রাজোর 

কোথায় কি গুপ্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছে-না-হচ্ছে, কি.করে সে সংবাদ রাখবে? 

তুমি না কর্তব্যপরায়ণ রাজা বলে গর্ব দেখিয়ে থাক? 



রি | রা রঃ বর রি স্পা রর গু 

চিনির রীতির টি টনি জিডি 

_হিরণ্য। | কিছুক্ষণ কুঞ্চিত-ললাটে পদচারণ! করিতে শ্লাগিলেন 

এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, তার পর বলিলেন | আচ্ছা, কয়াধু ! 

আমি আজই মামার বিশ্বস্ত গুপ্তচরের দ্বারা তোমার বাক্যের সত্যাসত্য 

সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিচ্ছি। তার পূর্বে আর আমি কিছ বল্্তে চাই না! 

আমি চল্লাম। | 

| প্রস্থান ' 

কয়াধু। বাও। আজ ঠিক বিৰ ঢেলেছি_ঠিক উত্তেজিত করেছি। 

এখন চতুরাকে দিয়ে বড়রাণীর পুজায় বস্বার দমরটা ঠিক জান্তে হবে 

দেখি, প্রত্যক্ষ প্রমাণে কি ফল গিয়ে দীড়ায় : 

| প্রস্থান । 

ততীম্ত্ দুম্য্য 

শিক্ষাগার-_নিভৃত-গরাদেশ 

প্রহ্লাদ একাকী বসিয়া একখানি মৃন্ময় কৃষ্ণমুন্তিকে ফুলের মাল! শরাইত্ে- 

ছিলেন ৷ অদূরে গীতকণ্ঠে ভিখারী খাখন লালের প্রবেশ । 

মাখন ।-- | 

গান । 

আমি ভালবাসার কাঙাল বড়, 

দেনামেরেভালনাস।। 

অ(মায় ভালবাস! দিয়ে, 

মিটিয়ে দে গে। প্রাশের আশ ৪ 
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ধন দৌলত কিছু চাই না 
ধনীর স্বোরে কু যাই না, 

তাই দীনের পাশে দীনের বেশে 

মিটাতে চাই প্রাণ-পিপাস!। 

ওগে! কে কাগাল আছ, 

আমায় একটু ভালবাস, 

বত কাগাল নিয়ে ভবের মাঝে 

আমার যেগেোকাদ-হাসা। 

প্রহলাদ। [ একদুষ্টে চাহির! দেখিয়া! ] তোমার নাম কি, ভাই? 
তোমাকে দেখে যে আমার বড় ভাল লাগছে! 

মাখন । আমার নাম মাখনলাল, ভাই ! আমাকে দেখে তোমার 

ভাল লাগছে? আমাকে একটু ভালবাসা দেবে ? 

প্রহলাদ। আমি যাকে প্রাণ খুলে ভালবাসি, তারও এক নাম 
মাখনলাল। বেশ নামে নামে মিলে গেছে ত? 

মাখন। তা” হ'লে তুমি একজনকে ভালবাস! দিরে ফেলেছ? 
তবে আর তোমার কাছে ভালবাসা পাবার আশ! নাই। আর কোথাও 

বদি পাই, দেখি গে । [ গমনোদ্যত ] 

প্রহলাদ | যেয়ো নাঁ-মাখনলাল, পোন। 

মাখন। আর কি শুন্ব বল? যেখানে ভালবাস! পাই নে, ০সখানে 

আমি একতিলও দাড়াই নে। | 

প্রহলাদ। একট! কথ জিজ্ঞেস্কর্ব। এই যে ভালবাসার কাঙাল 

হ”য়ে ঘুরে দ্বুরে বেড়াচ্ছ তুমি, আর কোথাও কি কেহ তোমাকে একটুও 

ভালবাসা দেয় নি? ক 
মাখন। তাঢের এ ত দিয়েছিল। 

প্রহ্লাদ |. | 
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মাখন। তারা সব চণলে গেছে। 
প্রহলাদ কোথায় চ”লে গেছে? 

মাখন। আননদপুরে । 

প্রহলাদ। তোমাকে ফেলে ? 

মাখন। আমিই পাঠিয়েছি 

প্রহলাদ। সেইখানেই বুঝি তোমার বাড়ী ? 

মাথন। হা ভাই। 
প্রহলাদ । তবে আবার নৃতন ক'রে ভালবাপা খুজতে এসেছ কেন ? 

মাথন। আশা মেটে না যে, ভাই! নিত নৃতন ভালবাস না 

পেলেষে আমার স্বস্তি হয় না! আগেই বল্লাম না বে-আমি 

ভালবাসার বড কাঙাল? আমার তুমি তাদের মত ক'রে ভালবাস 
না, ভাই। | 

প্রহলাদ ! কথায় কথায় তোমাকে যে ভালবেসে ফেলেছি, ভাই! 
মাখন। এই না আগে বল্লে, তোমার একজন কে আছে, তাকেই 

ভূমি ভালবাপ? তবে আমাকে তুমি ভালবাস্বে কি করে, ভাই ? 
একটা প্রাণ ক+জনকে দেবে ? 

প্রহলাদ। আমার যেন মনে হচ্ছে, সে আর তুমি একই | 

মাখন। সে আর আমি যদি একই হলাম, তবে সেকে? আমায় 

দেখে ত তখন সেই ব'লে চিন্তে পার নি? 
_ প্রহ্ধাদ। তাঁকে ত কখনও বাইরে দেখ তে পাই নি, ভাই। 
মাখন । তবে কোথায় দেখেছ ? 

প্রহলাদ। এই প্রাণের ভিতর চোখ বুজে তাকে দেখ তে পাই। 
.. মাখন। এখন তা? হ'লে একবার চোখ বুজে দেখ দেখি, তাকে 
দেখতে পাও কি না। | 



ও নৃস্ত। ] প্রজ্জাদ-চেন্সিততা ১৭৯... 

প্রহলাদ | [ চক্ষু মুদিয়া দেখিয়া পরে চক্ষু মেলিয়া]কৈ নাইত? . 
নিশ্রই সে তুমি। | 

মাখন। বেশ ত! আমি আবার কখনই বা তোমার প্রাণের ভেতর 
গেলাম, আবার কখনই বা বাইরে এলাম ? | | 

প্রহলাদ। তাত আমি জানি না। কিন্তু তুমি যে আমার সেই, 
ভাতে আর কোন ভূল নাই । 

মাখন। কিসে বুঝলে? 

প্রহলাদ । বুঝ লাম, তোমার মুত্তি দেখে । 

মাখন। তার কিরূপ মুস্তি বল ত? 

প্রইলাদ। ধর়ী-চুড়া পরা, বাশা হাতে, নূপুর পায়ে, তিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠাম 
নব-ঘনশ্তাম ! 

মাখন। কৈ, আমার ত সে সব কিছুই নাই। 
প্রহলাদ । তুমি ইচ্ছা কর্লে থে, সব রূপই ধর্তে পার হরি ! 
মাখন। তা" হ'লে আমাকে ভালবেদেছ ? 

প্রহলাদ ।-_[ করজোড়ে ] ্ 

গান। 

আর ছলন। ক'রে! ন৷ আমায় হরি। 

তুমিই অ।মার হাদয়ের ধন, 

তুমিই আমার হাদ্-বিহরী ॥ 

মাগন। আমি অস্থরে বাহিরে আছি তোর সদা, 

তাই দেখাতে এসেছি, 

তোরই ভক্ভিডে (রে: প্রাণের ভক্ত ওরে, 

আমি আগনি বাধ! পড়েছি | 

প্রহলাদ। আমর নাই ভক্ি-বল, জাছে এধু জাখিজল, 

রেখেছি ধাখিতে তরি || 



উঠি প্রজ্লাল-চল্সিতঅ [ওর্থ অঙ্ক) 

মাখন । তুমি হরি হরি ব'লে ডেকেছ আমারে, 
ঢালিয়ে দিয়েছ প্রীণ-মন, 

তাই গোলোকের হরি. গোলে।ক পরিহরি, 

এনেছি রে দেখ প্রাণধন ; 

(আমি রইতে নারি ) (হরি ব'লে ডাকলে পরে ) 

€ আমায় প্রাণের টানে টেনে আনে ) 

(আমি আকুল প্রাণে ব্যাকুল হয়ে) 

প্রহ্লাদ। তুমি দয়াল ব'লে দয়। ক'রে 

আজ দিয়েছ হে পদতরী | 

প্রহলাদ! [ চক্ষু ঘুদির! ] এই ষে তুমি আবার ভিতরে এসেছ । 

মাখন। চোখ মেলে দেখ ত। [রাখাল বেশে ত্রিভঙ্গঠামে 

দীড়াইলেন ] 
প্রহলাদ। [ দেখিয়া ] এই যে এবার ঠিক সেইরূপই ধরেছ। 
মাখন। তুমি এখন থেকে যখনই আমাকে অন্তরে কি বাইরে 

দেখ তে চাইবে, তখনই তাই দেখতে পাবে। এঁষে কে আস্ছে, আমি 
পালাই, ভাই! [ প্রস্থান। 

বেত্র ঘূর্ণন করিতে করিতে ভৈরবাচার্যোর প্রবেশ । 

ভৈরব। এতক্ষণ কাঁর সঙ্গে কথ! কইছিলি বল্? 
প্রহলাদ। আমার হরির সঙ্গে । 

ভৈরব । কৈ সে কোথায় গেল? 

প্রহ্লাদ। কোথায় গেলেন, তাত জানি নে, গুরুদেব! 

ভৈরব। তাকে এনে এখানে দ্বোটালে কে? 
ৃ | প্রহলদ। তিনি আমাকে দেখ! দিতে আপনিই এসেছিলেন 

_. ভৈরব । তুইডেকেছিলি? 
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ভৈরব। কেন ডাকৃলি? তোকে না কাল অমন করে ফলে 
দিয়েছি যে, আর তাঁকে ডাকৃতে পাবি নী? 

প্রহলাদ। না ডেকে যে আমি থাকৃতে পারি না! 

ভৈরব! [ মুখভঙ্গি করিয়া ] তাকে না ডেকে তুমি থাকতে পার 

না? স্তাকামো? আজ তোর ভ্তাকামে! ভেঙে তবে ছাড়ব। এই 

বেত, তোর পিঠে পাঁচ-সাঁততে আটাশ টুকরো কর্ব- তবে ছাড়ব। 
এতদিন শুধু মুখে মুখেই ভয় দেখিয়েছি, আজ কাজে দেখিয়ে ছাড়ব। 

প্রহলাদ। কেন আমার মার্বেন, গুরুদেব ? 
ভৈরব । তুমি কিছু জাননা? সেদিন রাজসভাতে মহারাজের সে 

পদাঘাতের কথ মনে আছে ? 

প্রহলাদ। আমি তাঁর জন্য তখনিই হরির কাছে কেঁদে কেঁদে কত 
বলেছি যে--হরি তুমি আমার পিতার অপরাধ ক্ষমা কর। 

ভৈরব। এ মবন্তাকামে! খাট্বে না। এক সপ্তাহের আর ছুঃদিন 
মাত্র সর আছে। বদি মহারাজের কাছে গিয়ে এনাম কর্বি, তাহলে 
এবার আর রক্ষা! থাকবে না । সেইজগ্ত এখনও তোকে ভালভাবে বল্ছি 
যে,এঁ নাম ছাড়,। বদি না ছাড়িস্, তবে তুইও যাবি-__-আমরাও 
যাব 

প্রহলাদ। কোধথার যাব, গুরুদেব ? 

ভৈরব । বমের দক্ষিণ ঘোরে ? বুঝলি ? 
প্রহলাদ | [স্থুরে ] সে যে শমন-দমন-কারী, মুকুন্দমুরারি হরি) 

ভৈরব । [ বেত্র উঠাইয়| ] চোপ্রাও-_-খবরদার ! 

প্রহলাদ । [ল্গুরে] (শমন কাছে ত আসে না) 

| (সেই শমন-দষন ইর্িনাদে ) 



ছু | রা “ক্তিতে মর [ ৪র্ঘ অঙ্ক; 

ভৈরব । এই দেখ., আসে কি নাআসে! আজ তোর একদিন কি 

আমার একদিন! [বেত্রাথাতে উদ্যত ] 

সহস! বড়-বৌয়ের প্রবেশ। 

বড়বৌ। আহ] কর কি--কর কি? [বেত্র ধারণ] 

ভৈরব । বড়-বৌ, ছাড়-_ছাঁড় ! 

প্রহলাদ । কেন অকারণ ক্রোধ কর্ছ, গুরুদেব ? ক্রোধ ত্যাগ 

কর--ক্রোধের মত শক্র আর নাই। হরি প্রেমময়) তিনি তার 

ংসারকে প্রেম আর ভালবামা দিয়ে গড়েছেন। সে প্রেমের সংসারে 

সকলিই ভাই ভাই--কেউ কারও শক্র নয় । 

ভৈরব! বলি, শুন্ছ জ্যাঠামোট! ? 

খটুক্াচাযোর প্রবেশ । 

বটুক। আছা, প্রেমময়ের সংসারে কেউ কারও শক্র নর--সব ভাই 

ভাই! এমন সার-কথ। বলেছ, বৎস? 

ভৈরব । এ উনি আবার এলেন সার-কথা শোনাতে ! না, আর 

কোন রকথেই এবার উদ্ধার নাই দেখ ছি। 

বড়ববৌ। আবার তুমি এখানে এলে কেন বল ত? 

বটুক। নাএসেকি থাকৃবার সাধা আছে টেনে আনে যে-_ 
ত্রান্ধণি! টেনে আনে। 

ভৈরব । টেনেই আন্ুক আর বেধেই আন্ক, এবার কিন্তু আর 

আমি রাজসভাতে গিয়ে কোন কথাটাও কইছি না; দেখি, তখন কে 

রক্ষা করে! ৃ 

প্রহলাদ। সেই হুরিই রক্ষা কর্বেন। তার নাম যে করে, তার 
5. আর কোন ভয়ই বে থাকে না, গুযাদেব | 



_্রহ্দাদতিত ছি 

ভৈরব। বড়-বৌ, বাধা দিয়ো না য়ে ছণ্যা বেড, | বা 

ক'রে পিঠে বসিয়ে দি, তা? হ'লে পরে আর ও সব বুড়োমে। কথা মুখে 

আন্বে না! 

বড-বৌ। বাব! প্রহলাদ। আমি তোমার গুরু-পত্বী, আমার 

কথাটা! একবার শোন! মগগারাজ যখন এঁ নামের উপর এমন বির, 
তখন মুখে মুখে না হয় এ নাম কিছুদিন না কর্লে ? 

প্রলাদ | আমি সু ইচ্ছা! ক'রে কিছু কর্ছি নে, মা! সেই ইচ্ছাময়, 
হরি যা করাচ্ছেন, তাই করুছি | 

বটুক। ঠিক বলেছ, বন। এত্বয় স্ববীকেশ হ্ৃদিস্থিতেন ষথ। 

নিযুক্তোছশ্মি তথা করোমি 1” 

বড়-বৌ। তোমার ইচ্ছাযয়ের কি এইবপ ইচ্ছা। যে, তীর নাম ক”রে 

তুমি আর তোমার আচার্ষোরা মহ্ারাঙ্ধের কোপে পড়ে শেষে প্রাণ 
হারাবে? 

প্রহলাদ । মাগো । সেই প্রাণারাম হরি যে প্রাণ অপেক্ষাও 

প্রিরতম। এই তুচ্ছ প্রাণ দিয়েও ধ্ি তাকে লাভ করা যায়, তাও যে 

কর্তে হবে, মা! 
বটুক। বড় সার কগা-_বত সার কথা? ব্রাঙ্গণি ! 

ভৈরব! বড় মরণের ভর-_বড় মরণের ভয়, বড়-বৌ ! 
প্রহলাদ ' কার ঘৃত্যু-_কেবা মরে-কে মারিতে পারে? 

অজর অমর আত্মা ব্যাপ্ত ত্রিসংসারে ॥ 

বটুক। পন জায়তে ভ্রিয়তে ষাঁ কদাচিৎ 
নারং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 

অজো! নিত্যঃ শাশ্খতোইয়ং পুরাণে! । 

ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥ ” 

জপ পপ 



১৮৪ প্র্মাদ-লিত্রা. [ভর্থশন্ধ) 

এত তবজারন্ির কি ক'রে উদয় হ'ল? ধন্য-_-ধ্ত প্রহলাদ ! 

তুমিই ধন্ত--আর শত ধন্য হলাম, বংস। তোমার মত শিষ্ের শিক্ষকতা 
লাভ ক'রে 

ভৈরব আর দুদিন পরেই ঘাতকের হাতেই একেবারে স্রীরে 

আমর! ধন্য হয়ে যাব আর কি! 

বড়বৌ] অৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; তবু প্রহ্নাদকে শাস্তি দিতে 

যেয়ে! না, ঠাকুর-পো ! 

গ্র্লাদ ! [সুরে] অসার সংসারে সার এক হরিনাম । 

সবাই প্রাণ খুলে হরিনাম কর অবিরাম ॥ 

[ ভৈরব ব্যতীত মকলে সমন্বরে--হরিবৌল__হরিবোর--হরিবোল। ] 
ভৈরব। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া ছট্ফটু করিতে করিতে ] আরে 

সর্ধনাশ--আরে পর্বনাশ! একেবারে সবগুলো ক্ষেপে উঠেছে! চিড়া 
ছোড়া! তোর দফা-রফ1! ক'রে আজ ছাড়ব । নিজেও মর্বে, আমাদেরও 

সেই সঙ্গে মারবার চেষ্টা? 

[বেত্রাঘাতে উদাত, তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বড়-বৌ গ্রহলাদকে 

কোলে লইয়া! বেগে প্রস্থান করিল; ভৈরবও তংপশ্চাং 
বেত্র উত্তোলন করিয়া প্রস্থান করিল । ] 

বটুফ। ওরে করিদ্ কি-_ওরে করিম্ কি? 

[ বলিতে বলিতে প্রস্তান : 



চতুর্থ দুস্ঠ 

অস্তঃপুর- _নিভৃত-কক্ষ 

ভাঙুমতী একাকিনী নিবিষ্ট মনে গুপ্ুভাবে কৃষ্ণমুণ্তি পূ করিতেছিলেন । 

ভান্ু। পতি-হস্তা তৃমি মোর, নারায়ণ ! 

তবু তোম। পুজিবারে প্রাণ কেন চার? 

কহিয়াছে বালক প্রহলাদ-_ 

পরম দয়াল তুমি; 

নাহি কেহ শক্র তব এ তিন সংশারে ! 

নাহি হিংসা! প্রেমমর তব। 

প্রেমের ঠাকুর তুমি, 

প্রেম ভক্তি বিতরিতে 

গুনিয়াছি যুগে যুগে হও অবতার । 

তব করে দেহুত্যাগ করে যেই জীব, 

নহে তারে মৃত্যু বলেঃ 

কর তারে স্বহস্তে উদ্ধার। 

ভাগাবান্ সেই জন, 

করে যেব! পরিত্যাগ স্ব করে 

অসার এ মাংসপিগুড ভৌতিক শরীর । 

্রাস্তগণে তব কর্ণ নাপারি বুঝিতে, | 



ূ ১৮৬ ৃ্ প্রজ্লালনল্িত্র ্থ অঙ ঠ 

| কিন্তু তুমি নির্বিকার পরম নুন্বর |. 
স্ততি নিন্দা নাহি কিছু তব, 

নিজ নিজ কর্মফল লভে জীবগণ। 

ভক্তি আসিয়া গাহিল। 
ভক্তি 1--- 

গান। 

নাধি কারে। অরি প্রেমময় হরি, 

প্রেমে ব।ধিয়। রাখ। 

সে মে প্রেমময় হরি, গোলোক-বিহ'রী 

হরি হরি ব'লে দিবানিশি ডাক || 

ভক্তি-তুলপী মাথি অনুরাগ চন্দনে, 

দেহ রেদেহ রে সেই রাতুল চরণে, 

রেখে হৃদয়-মন্দিরে হীদয়-নিধিরে 

নয়ন মুদিয়ে তারে সদ] দেখ ।। 

লাজ মান ভয় করি পরিত।র, 

চিরদাসী হ'য়ে ভজ চরণ তাহার, 

জুড়াবে যাতনা, ঘুচিবে বেদনা 

যাওয়া-আস। ভবে আর হবে নাক || 

[প্রবেশ দ্বার হইতে করাধু অঙ্গুলি দ্বারা হিরণ্যক শিপুকে 
দেখাইভেছিল ] 

. কম্াধু£ সত্য কি না, এ চেয়ে দেখ। 
হরণ্য। | বিশ্বয়ে ও ক্রোধে ] ওঃ কি অসঙ্থ আচরণ ! নিজের 

_ পতিহস্তার মূ গড়িয়ে তাকে আঁবার পুজা | ছিং-ছিং দানব-ইতিহাসে 

দানব-রমলীর এ কলক্ষ-কাহিনী চিরদিন অঙ্কিত হঃয়ে থাক্বে.! 

. কয়াধু। এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছ যে+. আমার দুধের ছেলে 

:..ওহলাদকে এ কুশিক্ষ! দিয়েছে কে, যার জন প্রহলাদ আজ তোমার মহা 



প্রহলান-তন্মিত্র_ ডা 
কোপে পতিত হয়েছে? আমি কি সাধ ক'রে এ সব কথা তোমায় ্  
বলি? তুমি ভাব বে-ঈর্যা ! কেন, আমি ওদের ওপর ঈর্ষা কমূতে ূ  

হিরণা। আচ্ছা, চলে এপস, কমাধু! এ দৃগ্ধ দেখা যায় না। 

স্থবাহু কোথাঁয়-_তাকে একবার চাই আমার। 

| কয়াধু আহ প্রস্থান রঃ 
তঙ্জি, আমি-- 
প্রাণ খুলে হরিনাম, হরির ভজন! 

করে যেবা একমনে সদা, 

তার প্রাণে আবির্ভাব মৌর। 

ল”য়ে যাই তারে-__ 

হাতে ধরি ধীরে ধীরে প্রেমের তুরারে ; 

মুক্ত করে দিই সেই মন্দিরের দ্বার । 

হেরে ভক্তিবলে 

ভকত-বংসল প্রেমমর গোলোক-নিধিবরে-_ 

চীহে না সে ভক্ত কু চতুর্বর্গ ফল। 

ভক্ত চায় ভজন-পুঙজন, 

ভক্ত চার শুধু-_ 
দাঁস হ'য়ে হরিপদ করিতে সেবন। 

হরি-দ্েষী দানবের কুলে, 

হেন ভক্তি ভাব-_হেন ভক্তি-ধারা 

বহে নাই আর কোন যুগে, 

যে ভক্তি-প্রবাছে-_ 

ভামিয়াছে আজি এই দানব-রষষী, 



১৮৮ [ও প্রজ্ছনাল-চক্সিত্র টি [ও অঙ্ক; 

দেছে প্রাণ কৃষ্ণপদে ঢালি, 
প্রাণময় কৃষ্ বিন কিছু নাহি জানে 

শয়নে ম্বপনে সেই ধ্যান-__সেই জ্ঞান। 

ধন্য ভামুমতি, তুমি দনিব-সমাজে ! 
[ অন্তদ্ধান। 

[ তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত এবং বিশ্মিত ভাবে সুবাহু প্রবেশ করিল এবং 

ভান্ুমতীকে ধ্যানপরারণা দেখিয়া নির্বাক্-বিম্ময়ে চাহিয। 

দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ বিবর্ণ হইরা গেল । ] 

স্ববাহু। একি ! আমার মা_আমার সেই ম1! দানব-কুলেশ্বরী 

দানব-মহিষী মহা মহীরসী আমার সেই মা? বিশ্বাস কর্তে ইচ্ছা হর না 
যে! দৃষ্টিভ্রম হয় নি ত? 

হিরণ্য। [ নেপথ্য হইতে জলদ গম্ভীর স্বরে] ইতস্ততঃ করো না-_ 

স্থবাহু, এখনই হত্যা ক”রে ফেল । 

সুবাহ। এ বন্রধবনি। হত্যা করতে হবে এখনি--বিলম্ব করলে 
চল্বে না। কে কর্্লে-_আমার স্নেহময়ী মাকে কে এমন পরিবর্তন 
করলে? কোন্ যাছুকর আমার মায়ের কানে এমন যাতু-মন্ত্র দিয়ে মধ 
করলে? ওঃ, ভাবতে পার্ছি নে-_এ আমি কোথায়? 

ভাঙ্গ। [ সহুণা ধ্যানভঙ্গে উঠিয়া ] ওকি-_ পুত্র, অমন ভাবে চেয়ে 
রয়েছে কেন? স্থির হও-শাস্ত হও! শোন--শ্রাণ ভরে শোন-- 

যোহন বাশী কি মধুর ভানে বেজে উঠেছে । এমন অনমিয়--এমন সুধা" 

... মাখানে। বংশীরব আর কখনও স্তন্বে না! আজ শ্রবণ ভরে সেই সুধা : 

' পান করে দানব-জগ্ম সার্থক কর । ... 

রর জবা । উদ্মার্িনি ! কার কাছে আজ কি প্রলাপ বর্ষণ কর্ছ ? 

.. আনি যে সেই অথগ্ড-দোর্দগ্ু-প্রতাপ দৈত্যপতি হিরপ্যাক্ষের পুত্র-_তুমি 



| ৪ ৃ শ্ত। ] | প্রহলাদ্-চল্লিত্র ঁ ্  ১৮৯, 

যে সেই আমার মহীয়ান্ পিতার মহিয়সী মহিষী! আমার সেই পিতা 
কার হস্তে নিহত ? তোমার সেই পতি কার হত্তে বিধ্বস্ত? আজ ভুলে - 
যাচ্ছ কেন সে ব্যথা? আজ ভূলে যাচ্ছ কেন সে কথা? | 

ভান্গু। সত্যই ভুলে গেছি সে কথা-_সত্যই ভূলে গেছি সে ব্যথা, 

পুত্র! তাতেই ত আজ আমার এত আনন্দ-_-তাতেই ত' আজ এত আমার 

শাস্তি! 

সুবাছু। সেই পতিহস্তার প্রতিষৃত্তি পূজা ক'রে ? সেই দানব-কুলের 

চির-অরি হরিকে ধ্যান করে? ওঃ, কি শুন্ছি আজ? কার মুখে কি 

ভাষা শুনছি আজ? সত্যই তুমি আজ উন্মাদিনী ! 
ভান্ু। সত্যই কি আমি তাই হ'তে পেরেছি? সত্যই কি আজ 

আমার প্রেমময় হরির প্রেমে উন্মার্দিনী হতে পেরেছি? আমার সাধনা 

তা হলে সিদ্ধ হয়েছে? আহা-হা! প্রেমময় হরি! কী মাধুরি তোমার 

মধুর নামে? কী সঞ্জীবনী স্ুধাভরা তোমার নামের প্রতি বর্ণে? 

নুবাছ। এখনও বোঝ তুমি--কি করতে বসেছ! এখনও বোঝ 

তুমি যে-_আজ দানব-কুলে কী কলঙ্কের মসী ঢেলে দিচ্ছ! যে তুমি 

স্বামী-গর্ব্রে এতদূর গর্বিতা ছিলে-__ঘে তোমার সেই গর্বভরা মুখের দিকে 

তাকালে আপন! হতে মাথা হেট হরে আস্ত-যে স্বামীর মৃত্যুর পর 

তুমি পুত্র-কন্া-সংসার ত্যাগ ক'রে একদিন পরলোকে স্বামি-পদ-সেবার 

জন্ঠ প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগে কৃতসন্বল্লা হয়েছিলে- যে তোমার মত স্বর্গাদপি 

গরিরসী মাকে মা মা বলে একদিন ধন্ত হয়েছি__-যে তোমার মত মাতৃগর্ভে 

স্ঠান পেয়ে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করেছি, আজ আমার সেই মা তুমি. 

_ আজ আমার সেই পতি-পরার়ণা গর্বোন্তবদনা। দেই জননী তুর্ি-_- 

তোমার পতিহস্তাকে আজ পরম আরাধ্য ইঞ্টদেবতা-জ্ঞানে পুজা ক'রে 

নিঙ্গেকে ধন্ত মনে কর্ছ ? সেই দানব-গৌরবে গৌরবমরী জননী মি 



১৯৯ প্রহ্লাদ-ছল্পিজ [৪র্থ অঙ্ক) 

-আজ্গ দানবের চির-অরি হরির নাম মহানন্দে কীর্ভন করতে লজ্জাবোধ 
করছে না? কি আক্ষেপ আজ 'আমার বল দেখি, মা? কি বৃশ্চিক- 

ব্ত্রণা বল দেখি, জননি 1? আমি যে আর তোমার কাছে দাড়িয়ে ভোমার 
দিকে চাইতে পার্ছি না, মা! 

ভানু । বৃথা আক্ষেপ, তোমার, পুত্র ! ভুল সংস্কার তোমার, সুবাহু ! 
আজ তুমি তোমার জননীকে যে ঘ্বণিত ভাবে চিত্রিত ক'রে নিজের 
মাথাকে হেট ক'রে ফেলেছ, যে পারণাঁর বশবত্ী হরে তুমি আজ 
তোমার জননীকে মা ব'লে ডাকৃতেও দ্বণাবোধ কর্ছ, সে ধারণা দানবের 
বংশগত-স্বভাব দিদ্ধ ধারণা হ'লেও, সত্যের চক্ষু দিয়ে-_ধশ্মের দৃষ্টি দিয়ে 
দেখতে যদি, তা” হ'লে দেখতে পেতে--তোমার মা! এতদিন পরে তীর 
যথার্থ পথ চিনে নিয়েছে! কে আমার পতিহস্তা? হরি? মিছে 

কথা'। অমন পরম দয়াল কি কখনও কাউকে হত্যা কর্তে পারেন? - 
তাই যদি হবে, তবে আজ আমি ধ্যান-বলে সেই হরির চরণ-তলে আমার ূ 

স্বামীকে দেখতে পেলাম কেন? এইযে আমি এখনও বেশ দেখতে 
পাচ্ছি যে, আমার স্বামী জগৎস্বামী হরির পদসেবা করছেন আর মুখে 
হরিনাম-কীর্তভন কর্ছেন ! 

সুবাহ। [ সবিশ্বয়ে] কি বল্ছ তৃমি-_উন্মাদিনী? হরি আমার 
পিতাকে হত্যা করে নি? তবে বরাহ-মুন্তি ধারণ ক+রে আমার পিতাকে 
বধ করেছিল কে সে? 

ভান্ু। সেবধ করা নয়--সে তাকে উদ্ধার করা! তিনি ষে 
পূর্বজন্মে বৈকুষ্ঠে হরি-সবারে দ্বারী ছিলেন। ত্রাঙ্গণের অভিশাপে দৈত্য 
হয়ে জত্মেছিলেন। শক্রভাবে তিন জন্মে উদ্ধার হবেন ব'লে স্থির ছিল; 
তায়ই এক জন্ম শেষ হ"য়ে গেল। 
্ জবাছ। কিনালিরাদানিরা নী? 



ধরন] প্রহ্মাল-ভরিত্র ৯৯৯), 
ভান্গু। আমি আজ ধ্যানে সবই জান্তে পেরেছি। রান হরি 

আমার মনের ভ্রান্তি দূর কর্বার জন্ত সবই 'আজ দেখিয়ে দিয়েছেন। ... 

সৃবাছ। এ অসম্ভব উপস্তান আমি বিশ্বাস করি না। এখনও 

বল্ছি তোমাকে যে, মা! জননী! তুমি মার আমার মুখ*হাসিয়ো না 

-আবার তোমাকে আমার সেই মা বলে ভাবতে দাও--আবার আমার. 

প্রাণে সেই তোমার মাভ-গর্বঘ অনুভব করতে দাও! আমি আবার 

তোমাকে প্রাণ ভরে মামা ঝলে ডেকে ধন্ত হই | 

ভান্ু। তাঁষে পার্ব না, বাবা! আমার পতি যার পদসেবা করে 

ধন্য হচ্ছেন, আমিও যে দেই পথ ধরেছি, বংণ! যাকে পেলে-_যার নাম 

করলে এ সংসার অসার কলে বোধ হয, পুত্র-কন্ত। তুচ্ছ মাযার গ্রন্থি ব'লে 

মনে হয়, আমি যে দেই নামের আস্বাদ পেয়েছি, বাবা । দৈত্যকুলের 
পুর্ণচন্ত্র এ্রহলাদ যে আমাকে সেই নামের মহিমা পাঃর়ে দিয়েছে, বাবা! 

নুবাছ | কিন্তু রাজাদেশ কি- তা তুমি জান? পিতৃবা আজ সেই 

বজাদেশ আমাকেই প্রদ্ান করেছেন তা জান ? 

ভানু । আমি কিছুই কুঝি নাঁ-কিছুই জানি না। এ সংসারে কে 
রাজাকে প্রজ--কার আদেশ কে পাপন করে? এ ধে সব 

মিথ্যা! সবস্বপ্র! এক মেই রাজারধিরাজ বই ত আর কেউ রাজা নাই, 
বম? 

হিরণ্য। [ নেপথ্য হইতে সক্রোধে ] স্থবাহু। কাপুরুষ! এখনও : 
এ উন্মাদিনীর প্রলাপ ঈাড়িয়ে দাড়িয়ে শুন্ছ ? হত্যা কর-_হত্যা কর-_ 

একটুও বিল ক'রো না! ৭ 
স্ুবাহছ। [ সভরে ] এ পোন, জননি ! আমি আজ কী সমস্যার .. 

মধ্যে পড়েছি! একদিকে তুমি স্নেহযয়ী জননী--অন্তদিকে কঠোর প্র 

রাজাদেশ ! একদিকে স্ব রযারিনী মার ্ স্তাপছারিনী টি 



১৯২ প্রজ্মাদ-চন্রিত্র [৪র্থঅঙ্ক; 

অন্যদিকে নির্ধ্ল রাজাদেশ পালন কর্তে আমি নৃশংস ঘাতক রূপে তোমার 

সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি এখন কি কর্ব? কি কর্ব, কোন্ পথ ধর্ব ? 

ভানু । না, পুত্র! এযে আমার প্রেমময় হরির রাজ্য ) এখানে 

হা কলে কিছু নাই। তুলে দাঁও-_ পুত্র, এ রাজ্য হ'তে হত্যার 

আর্তনাদ! মুছে ফেলে দাও- পুত্র, এ প্রেমের রাজ্য থেকে হিংসার 

রক্তত্োত! এঁষে বাঁশী বাজছে__মধু ঢেলে দিচ্ছে__সুধাবৃষ্টি হচ্ছে । 

এখানে ত অসি নাই__কেবল বীশী--কেবল বীশী! [ কৃষ্ণ মৃত্তিকে 

কোলে লইয়! ] এই যে আমার প্রেমের ঠাকুর আমার কোলে বসে ছু'হাতে 

প্রেম বিতরণ কর্ছেন। 

[ নেপথ্যে মাখনলাল গাহিনে। ] 

মাথন 1-- 

গান । 

ওরে শোন্ রে আমার মোহন বাশী। 

আ[কৃল প্রাণে শুনলে কানে, 

ছুটবে শুধু সধারাশি॥ 

কে কোথায় আছিস্ তে।র!, 

আয় ন। ছুটে আপন-হার!, 

আমিসুজেখুজে হইরেসারা, 

তে।দের বড় ভালবাসি ।। 

প্রেমে গড়। এ তিন সংসার, 

প্রেমে মাপ! প্রাণ যে সবার, 

সব।ই আমার, আমি নবার. 

কেন তবে রেধারেবি ॥ 

আস্থা পোদ শোন্--স্ুবাু! বাশীতে কী গান বেজে 
জে আহা, তার প্রেমের 'সংসার--এখানে তোরা মারামারি 



টা চলর ফেলে দে কাবার 
প্রেমময় হরির প্রাণে ব্যথা দিস্ নে! া 

শুবাহছ। [বিচলিতভাবে ] কি করব? কার কথ শুন্ব? কে. 
এঁ বাশী শুনিয়ে গেল? কে কলে গেল--এ প্রেমের রাজ্য? 
'আমার পিতৃহস্তার বাশীর স্বর কি ই? না কোন যাদুকর দেবতার ছলন! ? - 
আমার মা কি তবে এ ছলনাময় কোন দেবতার ছলে ভুলে দানবীর মধ্যাদা | 
হারিয়ে ফেলেছেন ? | 

হিরণ্য । [ নেপথ্য হইতে ] কুলাঙ্গার স্থুবাহ ! মৃত্যুসাধ হয়েছে ? « 
সুবাহু। এ বজু ডেকে উঠেছে ! না_আর না--এইবার রাজাদেশ 

পালন কর্ব--স্বহস্তে মাতৃহত্যা কর্ব! এই দৃঢ় হাতে অসি ধরেছি।' 
[ অসি ধরিল ] দাড়াও জননী! স্থির হয়ে পুক্রের সম্মুখে দাড়াও 
পুলের শেব মাতৃ-ভক্তি আজ প্রাণ ভ'রে গ্রহণ কর ! রঃ 

ভাঙ্ু। বাশা শুনেও বুঝ তে পার্লি নে? 
স্থবাহ। চুপ২--মার কোন কথা! বলো না! আমি নৃশংস ঘাতক-_: 

তুমি বধ্য। চোখ মেলে থেকো না__চোখ বুজে ফেল। ও 
ভানু । ঠাকুর! এ কি করলে? তোমার প্রেমের রাজ্যে হত্যা এনে 

দিলে কেন? তোমার এ শাস্তির কুঞ্জে জিঘাংসার অশান্তি জেলে দিলে 
কেন? একি লীলা তোমার, লীলাময় ? একি খেলা তোমার বনমালী ? 

হ্ুবাছ। [ অসি উত্তোলন করিয়া হাত কাপিতোর পী। না- পার্ব না / 
দূরহ অসি! [দূরেনিক্ষেপ] রাজাদেশ-_-পিডৃব্য-নিনেশ রা ান্ছ 
না। চ'লে যাব এ রাজ্য ছেড়ে_এখনই__এই যুহর্থে "মা 
মা! মা! আমাকে ক্ষমা কর-_-আমাকে ক্ষমা সি টা 
করতে উদ্মত হযেছিলমি? ব'লে কাও--জননী! - বালে দাও--ফেবি! 
কি. প্রারশ্চিত কঙগব? এ বে. নরক, জামাকে সাদরে ছাঁত বাড়ি 

গনি? 



কহ, কক ক | 
রা যাই বাই-_-এঁ আমার প্রায়শ্চিত-_এঁ আমার শেষ আশ্রয়! 

[ বেগে গ্রস্থান। 

_ অসি উত্তোলিত করিয়া দ্ধ হিরণ্যকশিপু এবং তাহাকে 
বাধ! দিতে দিতে কয়াধুর প্রবেশ । 

হিরণ্য। ছাড়-_রাণি, বাধা দিয়ে! না! আমি আগে এ উম্মাদিনীকে 
- হত্যা কর্ব) তারপর শ্বাহুকে অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর্ব ! 

_ কযাধু। আপাততঃ তোমাকে আমি বড়রাণীর অঙ্গে অস্ত্রাঘধাত কর্তে 
.. দেবো না। তাহলে তোমার কলঙ্ক রট্বে__শক্রুপক্ষ বল্বে যে, মিথ্যা 
. হিংসা করেই তুমি আজ বড়রাঁণীকে হত্যা করেছ! সে অপবাদ-_সে 

- ফলঙ্ক শুনে আমি সহ্ কর্তে পার্ব না। 

. হিরণ্য। একি আশ্র্য্য কথা! আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ব? 

ক্মামার রাজ্যে বাস ক'রে-__আমার ভ্রাত-বধু হয়ে আমার নিষেধ সন্বেও 

'আমার এ শক্রুকে পুজা কর্বে ? আর তার প্রতিবিধান না ক'রে আমি 
নিঃশবে সহ ক'রে যাব? জান তুমি, নিন রান পয্য্ত 

ক কর্ব না? 

-.কয়াধু। সে নিজের পুত্রকে যা কর্তে হয় করো, তাতে দোষ হবে 

আআ যে ভ্রাভৃ-বধূ,। এতে অনেকে অনেক কথা কইবে; কিন্তু তাঁর! 

'এটা বিচার কমবে না-_তুমি কাদের জন্ত কি কর্ছ! আজ হরি তোমার 

পক্ষ কাদের জন্ত? কাদের জন্ট তুমি এতদিন কঠোর তগন্তা 
কারে এলে র্ এ 

: ছিরণ্য 1. যাক, ্ াণি ! হিরকশিগু কখনও কারও নিশ্বাসপ- 
প্ দুখ চেয়ে তার কর্তব্য পালন, করে না. “ভবে আমার. অগ্রজ-পত্ধী 



বলে এঁকে হবহত্তে হত্যা করব লা জা কোন বাতের হস্তে তা 
করাতে পার্ব না। কিন্তু আমার আদেশ-_এখনিই উনি আমার 
স্বরাজ ত্যাগ ক'রে বনবাস আশ্রয় করুন। যদি এ নাম ত্যাগ ক+রে 
পূর্বের রাশী-গর্ব নিয়ে পুনরায় রাজ্যে ফিরে আস্তে সারদা 
নতুবা চির নির্বাসন_এখনই-_এই মুহূর্তে । | 

সহস। দৃতের প্রবেশ। 
দূত। বড় রাজকুমারকে খুঁজে পাওয়া গেল না, দৈত্যপতি | 
হিরণ্য! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। | 

| দূতসহ রী ূ 
কয়াধু। [স্বগত] বড়রাণীকে হুত্যা কর্তে না দিবার উদ্দেশ্য 

আমার, দৈত্যনাথও বুঝতে পারেন নি। হত্যা করলেই ত ফুরিয়ে গেল। 
তা” হ'লে তার উপরে প্রতিহিংসা দেখানো গেল কৈ? বেঁচে, ০৪ | 
অথচ জ'লে জ'লে থাক্ হয়ে যাবে, তবে ত করাধুর প্রতিহিংসা | 

ভান্গু। কয়াধু-_দিদি আমার! বাবার সময় একটা কথা রিল 
আমার? একবারটা পিলুকে আমার কোলে এনে দে। আমি একবার 
জন্মের মত তাকে কোলে ক+রে আর তার মুখে সেই হরিনাম গুনতে শুন্তে 
চ*লে যাব। ্ 

কয়াধু। প্রহলাদকে আমি কোথায় পাব? সে ত গৃহ. 
রয়েছে। কাল রাজসভাতে তার আবৃষ্টেই বা বিচারে কি দাড়াবে, 

তা কেজানে? রর 
ভা্গ। কিছুই হবে না) আমার অমন হরিবোল! পাখীর উপর নে 

কি কখনও কোন অত্যাচার করতে পারে? ভক্তবৎসল হিরিবে ভার 
: বঙ্গেঙ্গেই আছেন, ভগিনি। একটা কথা বালে যাই, দেখিস্-অফন 
 পরনরকে বেন মা হে তুই বিদেযের চক্ষে দেখিস নি প্রাক তোর 



ৃ রা সাধারণ ছেলে নয়; আমার মস যনে হয়, এই রি বা 
. কর্ধার জঙ্ঠই অমন হরিভক্ত প্রহলাদ এই দৈত্য-বংশে এসে জন্ম নিয়েছে। 
-. অমন পুন গর্ভে ধ'রে তুইও মহাভাগ্যবতী ! তবে যাই, বোন! স্মবাহু 
বোধ হয় আগেই চ'লে গেছে। শোভা আর মহানাভ রইলেন, দেখিস্ 
তাদের তুই। [হাত ধরিয়া] ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি-_তৃই 
চিরন্ুখিনী হ। তবে যাই- বোন, বিদায়! হে কাঙালের ঠাকুর! 

আজ সত্যই কাঙাল সেজেছি। এইবার যেন তোমাকে পাই। জয় হরি 
শ্রীহরি! প্রস্থান । 

করাধু। বাঁচা গেল! সুবাছটাও বোধ হয় আর ফির্বে না। থাকৃল 
পো আর বুড়োটা। তারাও ষে টিকৃবে বোধ হয় না। এমন কৌশল 
বের করেছিলাম যে, নির্বিম্নেই আমার আশা পূর্ণ হয়ে গেল। এইবার 
নিরিিকজার পার্লে তবে সব দিক্ বজায় থাকে । যাই-_ 

[ প্রস্থান। 
. বেগে উন্মত্তের গ্ায় মহানাভের প্রবেশ । 

...... ষহা। ওরে কই-_আমার মা কই? আমার মা লক্গী কোথায় 

. গেল? কে তাড়িয়ে দিলে? ঘরের লক্মীকে কে ঘর ছাড়া ক'রে দিলে 
রে? হায়-_হায়_ছায়! আঙ্গ সত্যসতযই রাজা লক্গী-ছাড়া হয়েছে! 
কি করলি, রাজা? কি সর্বনাশ করলি? লল্গা-ছাড়া রাজ্য যে তোর 
শশীন হায়েংবাবে ! তবে আর আমি থাকি কেন? এতছিন যাঁর মুখের 
র্ দিকে জীকিতে ছিলাম, সেই যা-ই বখন চলে গেল, তখন আর এ ছেলে 

এ চোর, খাক্ষে? বাই-_আমিও ফাই। দেখি, রর 
ধার ডিকলো' চলাখায লারা আমার চলে গেল... . 
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মহা। কার কাছে? আর কার কাছে! দন্ছযদের কাছে-__জল্লাদেক : 
কাছে__বার! আমার দাদামণিকে তাড়িয়েছে-_যারা আমার ানল্মীকে 
গৃহ-ছাড়া করেছে ! টি 

শোভা । তবে আমাকে ফেলে যেয়ো লা, দাদা মশায়! নাকে, | 
তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। আমি মাছাড়া, দাদা-ছাঁড়া হয়ে এ ১৮ 
কিছুতেই থাকব ন1! :. 

মহ]। থাকৃবি না? তবে চল্্-_লঙ্গমীর ভাড়ার ভুলে নিয়ে বাই. 
থাক্ প'ড়ে পোড়া শ্মশান । থাক্ পড়ে সেই শ্বশানে প্রেতের তাণ্ডব 
হৃত্য! থাক্ পণড়ে সেই শ্বশানের অন্ধকারে পিশীচের হৈ হৈ রব! 
কিন্ত-_কিস্ত আমার দাছু? আমার দাছুমণি পিলু? সে যে এই শ্মশানে 
পণড়ে লইল ? না! রে না-_তার জন্ত ভয় নাই__তার জন্য চিন্তা নাই! 
তার রক্ষা কর্বার রক্ষক আছে। সে তার আশ্রয়কে বেঁধে নিয়েছে। 
তার জন্য কোন চিন্তা কর্বার আর দরকার হবে না। এখন আয়, দিছি. 
আমার! আজ তোদের নিজের ঘর হ'তে চোরের মত পালিয়ে চলে, 
আয়! . ৪ 

শোভা। তাই চল, দাদ! মশার ! মা একা! একা চ'লে গেছে ?. 
. মহা। ওরে সাধ ক'রে চ'লে যায় নি রে_সাধ ক'রে চ/লে যান নিঃ : 
তাকে দন্থ্যতে জোর ক'রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে | কোথা আই; 
বাব! হিরণাক্ষা আজ একবার চেয়ে দেখ-_তোমার ঘরের সাদী আজ: 

| রর ক+রে ঘর-ছাড়া হল. 
শোভা ৷ ফেঁদো না, দাদা মশায়]. চল খাই? 



১৯৮ প্র্ছাল নিত . [খর্থ অঙ্ক) 

উদ্মাদ আসিয়া গাহিল। 
উদ্মাদ।-_ 

| গান। 
'গ্েল--সব গেল রে সব 

গেল রে এবার 

দেখ তে দেখতে ভেঙে গেলরে 

হয় চাদের বাজার ॥ 

আজ রাজলক্্ী চ'লে গেল রাজপুরী ছেড়ে, 

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর চেল! সব গেল রে সরে, 

হায় রে শ্বশান হল শ্বশান হ'ল, 

ধিব্ল শোকের অন্ধকার ॥ 

[ প্রস্থান। 

স্ঙ্থওম কুস্্য 

নিভৃত-কক্ষ 

রা _বিরক্তভাবে হিরণ্যক শিপুর প্রবেশ 
; িরয। যাকৃ--সব যাক! স্বান গেছে--তার জননী গেছে-_ 

(হানা গেছেন--শোভা গেছে, এদিকে একরূপ নিঃশেষ ; এদ্িকেও 
আরম্ভ ক'রে দিলাম । প্রহলাদকে ঘাতকের হস্তে দিয়ে এসেছি, এখনই 
ভার ছিনমুণসহ ঘাতক এসে উপস্থিত হবে। ও পক্ষে ফেবল নির্বান, 
আর এ পক্ষে পরা্-বিসর্ধান | কি আশ্চধ্য! যাঁকে বধ কর্বার, জন্ত 
কঠোর জপ কারে, 'এলার, যার, নাম পর্যন্ত করা আমার রাজ্যযধ্যে. 
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গা পিকে রা নাঁষে 
উন্মত্ত! এ হু”তে গ্লানি-__এ হ'তে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? 
সামান্ত ছুগ্ধপোষ্য শিশু-_নিজের পুত্র--কিছুতেই তাকে এ শক-নাঁম 
ছাড়াতে পার্লাম না! শেষে তাকে আজ প্রাণনাশের আদেশ দিতে: 

হ'ল? তবে একি দেবচক্রাস্ত ? নির্বি্ষ ভুজঙ্গ বাসব ! তাই যদি হয়. 
তাহলে এমন বিষাগ্সি জালিয়ে তুল্ব, যাতে তোমাদের অস্তিত্ব রযযস্ত: 
ংসার হ'তে মুছে যাবে। শুধু স্বর্গ-বিতাড়িত ক'রে তোমাদের ক্ষান্ত: 

হয়েছি ; কিন্তু এর পর অত্যাচারের চরম দেখিয়ে ছাড়ব! [ উত্তেজন! 

প্রদর্শন ] & 

হাসামুখে নারদের প্রবেশ। 
নারদ । জয় হৌক্, দৈতাপতির! 

হিরণ্য । আস্মন--দেবধি, বেশ হয়েছে! আমিও মনে ছিলাম 
--এ সময়ে একবার সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । 

নার । আমাকেও দৈত্যপতির প্রয়োজন হয়? 

হিরণ্য। হাঃ নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে । রর 

নারদ। দৈত্যপতির সঙ্গে আমারও অনেকদিন সাক্ষাৎ হয় নি। 
মনে করেছিলাম যে, তপন্তায় যখন সিদ্ধিলাভ ঘটেছে, তখন দৈত্যপতিকে 

সশস্ত্র বৈকুষ্ঠ-ছ্বারেই একেবারে দেখ তে পাব; কিন্তু বিলম্ব হওয়াতে সনদি 
মনেই জাজ চ*লে এসেছি-_এরপ বিলবের হেতুটা জান্তে। কারণ জুন্ধ 

₹হ কখনও তার চিরশক্র নিষাদকে আক্রমণ না ক'রে হানে বি 
ভাবে নিশ্চেষ্ট থাকৃতে পারে না। ূ 

.. হিরপ্য। হা, সিংহকে তার শক্রবধে নিষ্টে্ট ধাকৃতে হযেছে হা 
আজ তার ঘরের মধ্যে আগুন জলে উঠেছে । আগে সেই অন নির্বাগ 

করতেই সে এখন ব্যস্ত । 



নারদ । সস সি করের 
 হিরণ্য। হা? বিস্ময়ের কথাই বটে।' ফা নিস অসম্ভব-__বা 

আমার দ্প্ের আগের, আজ তাই আমার নিজের গৃহেই ঘ+টে যাচ্ছে! 
আমারই নিষিদ্ধ হরিনামে আজ আমার রাজ-প্রাসাদ মুখরিত। এ হরি- 
প্ভক্ত কারা জানেন? আমারই অগ্রজ-পত্থী আর ক্মামার কনিষ্ঠ পুত 
“বালক এ্রহলাদ ! এ মন্ত্রের শিক্ষারদাত্রী এ অগ্রজ-পত্বী__প্রহলাদ তারই 
শিশ্ক। ভাবুন একবার, দেবধি! যার স্থামী-হস্ত| বরাহরপী স্বরং 
_ বৈকুষ্ঠপতি, তার নামই আজ সেই হিরণ্যাক্ষ.মহ্ছিষী ভান্কুমতীর ইট্মন্ 
. এ হতে বিশ্ময়কর আর কিছু আছে? 
:. নারদ। কী ভয়ানক কথ!! কি ব্যবস্থা কর্ছেন তার? 
» হিরপ্য। অগ্রজ-পদ্ীকে নির্বাসিত করেছি। আর প্রহলাদকে 
ইমান খাতকের হস্তে সমর্পণ ক'রে এলাম। এখনই তার ছিন্নমস্তক 

“দেখতে পাবেন। 
0 শৃগ্তহত্তে সভয়ে ঘাতকের প্রবেশ । 
৪ এবং সক্রোধে ] একি ! শুন্তহস্তে ? 
খবাতক। দ্মাজে, রাজপুত্রকে হত্য! কর্তে পারি নি। 
ছিকপ্য । পারনি! অর্থ? শক্তিতে কুলায় নি__না অস্ত্র শাণিত 
রা মাধ ফোনটা? 
“ খযান্তক | হা দৈত্যপতি, তানয়। | 

কপ ক্ষেউ বাধা দিলে? মহিষী কি লেখানে দি উপ 



কু আঘাত করেছি, রস বড় ষেন নন পাথরে রাত শেন মা 
ঠি কুরে গেছে। বা 

হিরণ্য | কুমার তখন কি কর্ছিল 
ঘাতক। হাত জোড় ক'রে, চোখ বুজে সেই নাম কর্ছিলেন। . 

হিরণ্য । একি সম্ভব? ২ 

নারদ | না--দৈত্যপতি, অসস্তব নয় | সেই হরিই এসেই, ্  

রক্ষা করেছেন। 2 

হিরণ্য। সেখানে কুমারকে রক্ষা করতে কোন দেবত। এসেছিল? ?. | 

ঘাতক । না, দৈত্যনাথ ! কাউকেই দেখতে পাই নি। রঃ ্ 

নার । দেখতে ত পাবে না। হরি যে অৃশ্ভাবেই কুষারের 

সর্ধাঙ্গে প্রস্তরের বর্ম রূপেই আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছিলেন । ক 

হিরণ্য। [ ঘাতকের প্রতি ] যা - দূর হ*! হা 

[ ঘাতকের প্রস্থান। 
প্রতিহারি ! ১7 

প্রতিহারীর প্রবেশ। নি 

এখনই হস্তিপালকে আমার আদেশ জ্ঞাপন কর যে, শবিলদে রঃ 
'প্রহলাদকে ছুর্দীস্ত মদমত্ত বারণের পদতলে নিক্ষেপ ক'রে হত্যা ব করে: রি ন্ 

বাঁও-.এখনই | [ পস্চিনীত:গ্রচ্ছান । : 

নেপযন্য দৈব গাহিল ] 6 
ব।-.. 

রি রা | 

.তার কি জরণ হরে. রঃ ১ 
লাল বি এ, ৃ 



মির টিররিরটিরানিটিরিাররারারারারারাযালারারারার 
১০২ প্রজ্ছাদ-চল্সিত [ ৪র্থ অন্ধ; 

হাতে পেয়েও চিন্লে না হায়, 

সেযেকি রতন, 

চিন্লে পরে করে কিরে, 

হেন অযতন, 

কচ ব'লে কাঞ্চনে হায় রে, 

আপন হাতে দেয় ফেলে। 

হিরণ্য | কে ওটা? 
নারদ ৷ ভবিষ্যন্বক্ত। দৈব । 
দৈব ।-_- [ পূর্ব গীতাবশেষ ] 

দৈব-বশে দৈব এসে 

খাটি কথ। বলে, 

ঘোর ছুর্দৈষ নইলে কি সে 

দৈবে অবশ্ঠেলে ; 

এই দৈবের কথ! হহ ন। বৃথা. 

বুঝ বে সেই দিন এলে । 

[ অন্তর্ধান। 
হিরণা। আমি আজ এই কথাটাই জান্তে চেয়েছিলাম দেবধির 

কাছে বে এই যে, সব দৈব এসে উপস্থিত হচ্ছে, এ সবের মধ্যে দেবতাদের 
চক্রান্ত আছে কিনা? নতুবা আমার নিষেধ সত্বেও আমার গৃহের রমণী 
--আমার গৃহের শিশু আমার শক্রর নাম এমন নির্ভয়ে করতে পারে 
কোন্ সাহসে? 

নারদ। দেবতাদের নাই বটে, তবে দেবতাদের বিনি দেবতা-ীর 
্ান্ত সম্পূর্ণ ভাবেই আছে, দৈত্যনাথ! 

. ছিরপা। কে সে? দেবরাজ বাসব? স্বর্গবিজয় কালে যাঁর 
 নিঃসহায়া শচীকে দেবরধির অন্গর়োধে হরণ নাঁ" ক'রে পরিত্যাগ 



৫ম দৃপ্ত | ] প্রজ্কমাদ-চল্সিত্র ২০৩ 

করেছিলাম? ওঃ কি ভূল সেইখানেই ক'রে ফেলেছিলাম ! উচিত 
আমার-__সেই সময়ে শচীকে বন্দিনী কর|। তা? হ'লে আজ নিলজ্জ 
বাসব এ সব চক্রান্ত করতে কিছুতেই সাহসী হত ন|। 

নারদ । না, দৈতাপতি ! বাসব এ সম্বন্ধে কোন চক্রাস্তই করেন 

নাই। 

হিরণ্য। তবে দেবতাদের দেবতা বলে কাকে লক্ষা কর্ছেন, 

দেবধি? 
নারদ । দেবতাদের দেবতা__সেই আপনার পরম শক্র বৈকুষ্ঠ- 

পতি নারায়ণ। তার এক নাম চক্রী। সেই চক্ী ভিন্ন অন্ত কোন দেবতাই 
দৈত্যপতির বিরুদ্ধে এরূপ চক্রান্ত কর্তে সাহস পায় না। 

হিরণ্য। আচ্ছা, এইবার দেখব তাকে__সে কত বড় ধূর্ত আর কত 
বড চক্রী! এইবার প্রহ্নাদের নিঃশেষ-বার্তা এলেই নিজের গৃহ-বিপ্লব 

সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি! তার পরই যুদ্ধ-যাত্রা ! 

হস্ত্ি-পালক সহ গীতকণ্টে প্রহলাদের প্রবেশ: 

প্রহলার্দ | 

গান। 

হে ভৃবন-মোহন ঈদয়-রঠন। 

মরণ ভয়-বারণ মম মানস-মোহন ॥ 

দেহি পদ-পলব, গর ধা-বলত, 

( আমি শরণ লয়েছি ) 

(গই অভয় পঙ্ে তব) 

( আমি তোম। বিন] জানি ন। হে) 

( আমার চরণ-ছাঁড়। ক'য়ে! না হে) 

হে মুকুজ্দ সচ্চিদানঙ্গ আনন্দ-দায়ন ॥ 



২৪৪ প্রজ্লাদ-ল্তিত্ [ 5র্থ অঙ্ক ঠ 

হিরগ্য। [ সবিশ্ময়ে ] একি ! কেমন করে মত্ত-বারণ-পদতল৷ হ*তে 
এ রক্ষ! পেলে? 

হস্তিপালক। দৈত্যনাথ! আশ্চর্য্য ব্যাপার! কুমারকে আমি 
স্বহন্তে সেই ছুদ্দীস্ত হস্তীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করেছিলাম ? কিন্ত 
নিক্ষেপ কর্বামাত্রেই সেই ছুরস্ বারণ কুমারকে শুণ্ডের দ্বারা ধ'রে নিজের 

মন্তকের উপর বালে! মার কুমারের মুখের সেই নাম শুন্তে লাগল 

আর আনন্দে নৃত্য করতে আরম্ভ করলে ! 

হিরণ্য। [ প্রহল'দকে ] বল্, কিরূপে মন্ত মাতঙ্গকে মুগ্ধ কর্লি ? 

প্রহলাদ। [স্ষ্্রখু হরিনামে এত গুণ কহিতে না পারি। 
যে নামেন মুগ্ধ হয় মামত্ করী ॥ 

একবার প্রাণ খুলে বল হরিবোল। 

ঘুচে যাবে সব দ্বন্দ সব গ্গোল ॥ 

হিরণ্য। দীড়া তবে--আজ তোকে স্বতাস্তেই সংহার করব। দেখি, 

কেমন করে তোর হরি এসে তোকে রক্ষা করে! [ অস্ত্রাঘাতে উগ্ভত | 

তত্ক্ষণাত গীতকণ্ে বালক-নুর্তিতে কৃষ্ণের প্রবেশ । 
কষ ।-_ 

গান! 
ওগে! রাখ-_রাধ-_রাখ, 

মেরে। না-মেরো না--মেরে! না। 

পিতা হ'য়ে পুত্র-হতা। ওগো, 

ক'রে নাস্ক'রে। নাক'য়ো না| 

ছিঃ--ছিঃনাই ক গে! দয়! মাঃ, 

পি! পুতে একই আত্মা শুধু ছটী কারা; 

ছে চবে এত কঠোর হওয়া $-- 

ফলকে বিক্''যো মা” ভ'যে ন॥ 



৫ম দৃক্ত |] প্রজ্লাদ-চল্তিত্র ২৯৫. 

এখন দাও-দেপি এই অনি ছেড়ে, 

এই নিলাম আমি নিজেই কেড়ে, [ তথাকরণ ] 

এদে। না আমায় মারতে তেড়ে, | 
প্রণটী আমার হ'রো। ন- হ'রো না হয়ো না ॥ 

হিরণ্য। [ বালকের স্পর্শে কেমন যেন শিথিল হইয়া গিয়া অসি 

ছাড়িয়া দিয়াছিলেন] কি আশ্চর্য, দেবধি! এই বালক আমাকে 
কেমন যেন মুহূর্তের জন্য বিহ্বল ক'রে তুলেছিল। নতুবা আমার , 

ৃষ্টিবদ্ধ দৃঢ় অসি খসিয়ে নিতে পারে, এমন বীর এই ত্রিতুবনে কে আছে ? 
নারদ । [ সহান্তে ] হা, তা ত নিশ্য়ই 

হিরণ্য। কে তুই বালক ? 
বালক। আমি প্রহলাদের একজন প্রাণের সখা । 

হিরণ! এত সাহস হল তোমার যে, আমার হাত থেকে অসি 

খসিয়ে নিতে এস £ 

বালক। নিলামই যখন, তখন আর সে কথায় ফল কি, মহারাজ? 

হিরণ্য । [ সক্কোধে ] এখনই এ দ্ুঃসাহসের ফল তোমায় দিচ্ছি । 

বালক । আমর! ছেলেমান্ধন, আমাদের ওপর এরূপ রাগ করলে 

মহারাজেরই যে তাতে ছুনণম হবে ? ছিঃ কর্বেন না, মহারাজ ! 

হিরণ্য | স্তব্ধ হও, বাচাল বালক ! 
বালক। বাবা! আপনার রক্তচক্ষু দেখলে যে, পেটের পিলে 

চম্কে বায়, মহারাজ ! | 
হিরপ্য। এখনই দূর হও এখান থেকে 

বালক। এস, প্রহ্দাদ ! পালিয়ে এস | [ প্রহলাদের হস্ত খ্রি 

যানে ধাইতে 1 এই দেখুন, মহারাজ ! _-রাখে কষ মারে কে ?” | 

| [ প্রহ্জাদকে লইয়া শরস্থা 



২০৬ প্রহ্লাদ-ল্লিত্র [হর্থ অন্ক; 

হিরণ্য। [ পক্রোধে উঠিয়া] কে? কে? কে এই নির্ভীক 
বালক ? 

ন|রদ। মহারাজ! চিন্তে পারেন নি? এঁ সেই তোমার ভ্রাতৃ- 
হস্তা স্বয়ং নারায়ণ। 

হিরণ্য। র্যা! র্যা! ধর্-_ধর্--ধর্ তবে__ 

[ অসি উত্তোলন করিয়া বেগে প্রস্থান । 

তৎপশ্চাৎ হস্তি-পালকের প্রস্থান 

নারদ । হা' ভ্রাস্তবুদ্ধি হিরণ্যকশিপু ! বুথা চেষ্টা । 

[ প্রস্থান । 

বি দুস্য্য 
নন্দন-কানন 

হাদ ও ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ 
হাদ। যাঁহোক্, সখা! তোমাকে ষে আর দেখতে পাব, এরূপ 

আশা ছিল না। 

ঘপ্টা। আমারও আশা ছিল ন! যে, যুবরাজকে আর এমন সশরীরে 
দেখ.তে পাব। 

হাদ। সেনাপতিটে যে এরূপ কাণ্ড ঘটাবে, তাত কখনও স্বপ্রেও 

ভাবি নি, সখা ! 

ঘণ্টা! কেন সখা, সেনাপতির কৃতজ্ঞতা দেখানটা ষে মস্ত একটা 

বিশেষত্ব, তা'ত আমি তোমায় বরাবরই ঝলে এসেছি । 

স্বাদ। যাক, যাহবার তা হয়েছে! এখন ওদ্দিকৃকার কথা সব 



৬ দৃত্ত। ] প্র্ছলাদ-চল্সিত্র. ২০৭ 
ঘপ্টা। বড় তরফের ? ৭ এ 
হাদ। হা, একেবারে ঝাড় সমেত বিসঞ্জন ! 
ঘণ্টা। এটা তোমার জননী দেবীর কৌশলে বোধ হয়? 
হ্বাদ। তানয়তকি? 
ঘণ্টা। কিন্তু তোমার মাথায় রাজ-মুকুট ওঠাতে পার্লেন ন! ত? 
হাদ। সেটা ক্রমশঃ | 

ঘণ্টা। দেখ-_একটু ধৈর্ধা ধরে থাক-_মবুরে মেওয়া ফলে! 
তবে-_ 

হাদ। তবেকি? 

ঘণ্ট1। তবে দেখে যেতে পারি কি না। 

স্বাদ মাবলেছে, পিত! শীগ্রই নাকি বৈকুষ্টপতির সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে 
বৈকুষ্-যাত্র! কর্ছেন। 

ঘণ্টা। [ বিশ্ময়ের ভাণ দেখাইয়! ] বল কি? সশরীরে ? 

হাদ। তার মানে? 
ঘণ্টা । বৈকৃ্ঠে কেউ সশরীরে থেতে পারে না কি না। 
হাদ। কি ভাবে যায়? 

ঘণ্টা। এই বৈকুষ্ঠনাথের কূপ! হলে তিনি স্বহস্তেই এই ভৌতিক 
দেহটা ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে, হুঙ্মাদেহটাকে তাঁর বৈকুষ্ঠধামে নিয়ে যান্। 

হাদ। 'আরে, বৈকুগ্ঠনাথ ষে, পিতার একজন পরম শত্রু; তার 
কুপাই বা পিতা চাইতে যাবেন কেন? আর সে-ই বা কৃপা কর্বে কেন? 

ঘণ্টা। কৃপা চাইতে হবে না-তিনি আপনিই এসে ক্কুপা ক'রে: 
পাকেন। 

সাদ | সে__যারা তার ভক্ত, তাদের কর্তে পারে ) এ যে শক্রতা 
সবন্ধ ! 



২২৯৮ প্রজ্কান-চলিত্র [ ৪র্থ অঙ্ক; 

ঘণ্টা। এ শক্রতা সম্বন্ধ থাকৃলেই খুব শীগ্ীর শীগগীর হয়। যেমন 
তোমার জ্যাঠ। মশায়ের হ'ল না? 

হাদ। কি যেহেয়োলীর মত বল ছাই, বোঝ] খায় না। 

| হা, ' 1ঝা একটু শক্তই বটে! 
স্রাদ। কৃগে ও সব বাজে কথা! 

ঘণ্টা। এখন তা+ হ'লে একটু কাজের কথা হবে না কি! 

শ্রীমতীদের সংবাদ দেওয়া আছে ত? 

হাদ। এর যে আস্ছে। 

অপ্পরাগণের প্রবেশ । 

অপ্দরাগণ ।--- 

গান। 

আকুল প্রাণে বাকুল মনে, 

এসেছি সথা ছুটিয়।। 

সরম ভরম সব গো 

গিয়েছে মোদের পুটিয়। ॥ 

বছদিন পরে তব সনে দেখ', 

কেমন আছ ত ভ।ল--অণ্ছ হ ভালতহে সগ!, 

ছিল তোমারি ছবিটি হাদয়ে আকা, 

যাই নিক মোর! পাসারয়:॥ 

তোমারি বিরহ অহরহ ছাদে ছজেছে, 

'তধ দরশনে সে অনল সখা, 

আজি গে শীতল হয়েছে ; 
| (শখার, রাখি চোখে চোখে মিশি বুকে বুকে 

রডিব-দিষ ন। ছাড়িয়া 

রও: রা একা, তোমার বিরহে বিরহিদীরা 



৬ষঠ দৃশ্ত |] প্রহ্লাদ-চিব্লিজ ২৯৯ 

একেবারে পুড়ে-পুড়ে বেগুন ভাজা হ”য়ে রয়েছে! বিরহও কি যেমন 

তেমন? আচ্ছা__বিধুসুখীরা ! এইবার একখান! খুব তাজা গোছের 
লাগাও । 

হাদ। [জনান্তিকে |] লাগাবে ত, কিন্তু পিতা জান্তে পারলে সব 

মাটি হয়ে যাবে! অনেক চেষ্টা ক'রে তবে আজ এই নন্দন-বন-যুখো 

হতে পেরেছি । 

ঘণ্টা। [ জনাস্তিকে ] কোন চিন্তা নাই__দৈতারাজ এখন বৈকুষ্ 

বাত্রার যাত্রী সেজে বসে রয়েছেন, এদিকে নজর রাখবার ফুর্হ্ৎ তীয় 

কোথায় ? লাগাও সুন্দরীর! ! 

অগ্পরাগণ ।-_ 

গান। 

বুক ফাটে ত মুখ ফোটে ন।, 

পিগীতির এমন রীতি । 

চোখে চে।খে লাজ, বুকে হানে বাজ, 

কাজ কি ক'রে সে পিরীতি ॥ 

ওলোট্-পালট্ প্রাণের ভিতর, 

আর বইতে ধেন চায় পলা গতর, 

সামনে রেখে প্রেমের সাগর, 

তথু ভৃযায় ফাটে বুকের ছাতি || 

ঢল চল মোদের বধীন যৌবন, 
ঢ'লে পড়ি ফোটা! ফুলের মতন, 

পিয়ে মধু ছুটবে বধূ--ওলো, 
পুরুধ ঘে সব তোম্রার জাঙ্তি ॥ 

[ সকলের প্রস্থান 

প্র-*১৪ 



প্রহ্বাদ-চল্লিল্রে [ ৫ম অঙ্ক; 

পঞ্চম অঙ্ক 

প্রথম দুশ্য্য 

রাজসভা 

চঞ্চলচিন্ত হিরণ্যকশিপু ও মন্ত্রী সুভদ্র আসীন। প্রতিহারী দূরে অপেক্ষা 
করিতেছিল। 

ভিরণা। 

_হিরপা। 

কহ, মন্ত্রি! কিবা সুমন্ত্রণা? 

মন্ত্রাঘীতে, হত্তি-পদতলে 

না মরিল দুর্ব,ত্ত প্রহলাদ। 

মায়াবী সেই বৈকুষ্ঠের পতি-- 

মায়া-বলে রক্ষ! করে তারে; 

এ হ'তে কি আছ গ্লানি আর ? 

এত যে কঠোর তপ করি-_ 

লভিলাম সর্ধজরী বর, 

কিবা ফল হুইল তাহাতে? 
একমাত্র মিনতি আমার, 

পুত্রপ্রতি বিদ্বেষ ত্যজিয়া, 

বরঞ্চ বৈকুণ্ট জয়ে করুন মনন 

না, মন্ত্র! 

আগে গৃহ-অবি নাশ, 

তাঁর পর হরি-নাশে হবে যাত্রা মোর। 



১ম দৃশ্ত 1] 

মন্ত্রী 

হিরণা | 

প্রজ্কাঙ-্তিত ২১১... 

এখন কি উপায়ে 

পারি আগে প্রহলাদে নাশিতে, 

সেই যুক্তি করহ নুস্থির। 

অস্থির মস্তিষ্ক মোর-_ 

স্থরভাবে না! পারি চিস্তিতে । 

মহারাজ ! 

ক্ষমিবেন অপরাধ মোর; 

কুমার নাশের যুক্তি আসে না আমার ! 

আচ্ছা, কাজ নাই-_ 

চাহি না তোমার যুক্তি ; 

এইবার সর্পাঘাতে নাশিব প্রহ্থলাদে | 

প্রতিহারি । যাও ত্বরাঁ_ 

তীত্র বিষ কালসর্প সহ 

আন চগ্ালে তেথা। 

[ অভিবাদনাস্তে প্রতিহারীর প্রস্থান ।' 

বটুকাচাধা ও ভৈরবাচাধ্োর প্রবেশ । 

[ ভৈরবাচার্ধা ভরে ছুর্গানাম জপ করিতেছিলেন । ] 

ভিরণ্য । এই যে--এসেছ তোমরা? তোমাদের কঠোর শান্তির 

কণ! ভোমরা শ্ুনেছ বোধ হয়? 

উভৈরব। [ সরোদনে করজোড়ে ] গ্োহাই মহারাজ ! গরীব ্রাঙ্গণ 

ছুটাকে এইবার রক্ষা করুন। . 

ছিরণ্য | না-কখনই না! তোমরা সপ্তাহের মধো প্রহ্নাদকে 

হরিনাম ত্যাগ করাতে পার্বে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তা! পার নাই) 



২১২ প্রচ্ছলাচ-ভলিত [ ৫ম অঙ্ক) 

বরং এই বটুকাচাধ্য আর এঁর পদ্বী সেই প্রহলাদের সঙ্গে-সঙ্গেই সেই 
নামই কীর্ভন করেছেন। আমি এ সংবাদও রাখি। হিরণ/কশিপুর 

রাজ্যে বাস করে, দীন ব্রাহ্মণ যে, তার বজাদেশ লঙ্ঘন কর্বার ষ্পদ্ধ 

রাখতে পারে, এ আমার ধারণার সম্পূর্ণ অন্যরূপ ! 

বটুক। আহা, বড় মধুর-বড় মধুর-_বড় মধুর-_মহারাজ, সে 

নাম! ধন্ত পুত্রলাভ করেছিলেন, দৈত্যনাথ ! দৈতাকুলে এমন পরম 

ভাগবত আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। 

ভৈরব | [হিরণ্যকশিপুকে ক্রোধে কীপিতে দেখিয়া] মাথা 
খারাপ--মাথ। খারাপ হ”য়ে গেছে দাদার! এখন দৈত্যরাজ ক্ষমা না 

করলে আর এ গরীবদের কোন উপায় নাই। 

বটুক। মহারাজ! হরিনামে বে এত মধু-- 

ভৈরব । [বাধা দিয়] আহা-_-আহা-কথা ক)য়ো না-কথা 

কয়ে না--মাথা খারাপ-_মাথ। খারাপ তোমার ! 

বটুক। [ নিজভাবে তন্ময় হইয়া! ] আহা-হ! রে ! 
পক্ষে, ভক্তি কৃষ্ণ রতি কষে প্রেম ভাব!” 

ভৈরব । [ বাধ! দিয়া |] আহা-হা1! মাথা খারাপ--_মাঁথা খারাপ-_ 

মাথা খারাপ! 

হিরণ্য। [ বটুকের প্রতি ] ভয় হচ্ছে না মনে- হিরণ্যকশিপুর কথা 

গুনে? আতঙ্ক আস্ছে না প্রাণে -কালাস্তক যম হিরণ্যকশিপুর আরক্ত 

চক্ষু দেখে? 
ব্টুক। ভয়? আতম্ব? শ্রীরষ্ের রাজ্যে ত সে কথা নাই, 

দৈত্যরাজ ? ' 

ভৈরব । [ বাধা দিয় ] আহা-হা, মাথা খারাপ--মাথ! খারাপ 

হিরপা। এই--কে আছিস্ এখানে ? 



সিকি 
এ রা চিহু 

১ম দৃষ্ত |] প্রহ্নাল-চেক্িত্র ২১৩ - 
হরররররররররররররররতার

ারারররররারারতাররররর
রররারররররটারররনস 

তগ্ক্ষণাত নগরপালের প্রবেশ। 

যা, এই ব্রান্ষণকে নিয়ে কঠিন শুঙ্থলে বেঁধে কারাগারে রক্ষা 

কর্ গে। 

ভৈরব। [ করযোড়ে ] দৈতাপতি ! মাথ! খারাপ--মাথা খারাপ-- 

দাদার আমার মাথ। খারাপ ! 

[ নগরপাল বটুককে বন্ধন করিল ] 

বটুক। নারারণ ! কি লীলা দেখাচ্ছ ? কি খেলা খেল্ছ? 

" ভৈরব। দেখছেন, মহারাজ! একদম মাথা খারাপ-মাথা 

খাকাপ। 

হিরণা | বানিয়ে যা। 

[ বটুককে লইয়া নগরপালের প্রস্থান । 

ভৈরব । মাথা খারাপ-_মাথা খারাপ ! 

[ পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান । 

অন্যপথে প্রতিহারী সহ বেদিনীবালিক। বেশে সাপের 

বঝাঁপি কক্ষে গীতকণ্ে লঙ্গমীর প্রবেশ । 

ক্ষ -_ 
গান 

হুর, নয়! নয়। সাপ। 

তত্ক্গণাণ্ড বেদের বালকবেশে সাপের ঝাপি মস্তকে 

গীতকণ্টে কৃষ্ণের প্রবেশ । 

কু্ষ।_  ঢেড়া বোড়া নেই ত হুর, 

| হামার সাপের দেখে কত দাপ,॥ 

লঙ্দী 1 ও হ্ষ্ট ছোড়া, চোছ। ঘোড়া? 
বেখ, ন! চা হিয়ে, 



২১৪ প্রহ্মমাদ-েল্লিজ [ ৫ম অঙ্ক; 

কেতো চুধরাজ পাতরাজ এইস] সাপ, 

হজুর তু বিচীর করিয়ে; 

কক ।-- এই ঝাঁপিভরা কেউটে গোপ রা, 

নামেই ছজুর পরাণে ওঠে কাপ ॥ 

লঙ্ষমী।- শুন ফোদ্-ফেস্-__ফোস্-_ফোস, 

কৃঝ।।-_ খুড়ি ছুড়ী, রোদ--রোস.--রোস,, 

এই হরেক রকম দেখ না হরদম্ 

কিসের এত জাক ) 

লঙ্গমী।-_- হুজুর, দেপো ও কেলে ছে ড়। ছুষ মণ মের 

বোৌড়ো বেইমান্ বেখাপ.॥ 

লগ্মী! হুজুর, এ কেলে ছেঁড়ো। বোড়ো দুষ্ট আছে-_বোড়ে! সয়তান 

আছে! উহার বাপি খালি টোড়াঁবোড়া দিয়ে ভর্তি করিয়ে 

এনিয়েছে। 

কৃষঃ। হুজুর! বিচার কয়িয়ে। মালিক! বিচার করিয়ে। ও 

সয়তানী ছঁড়ীর বাপিমে একোবি জ্যান্ত সাপ না আছে। ও কুখা! পাবে ? 
বোড়ো। বোড়ে। পাহাড়ের ৪পর ও ত উঠতে নারে? 

লঙ্গমী। কি কহিস্রে দুষ্টু, সয়তান্? হামি পাহাড় মে উঠতে 
নারি? হারে! কৈলাস পাহাড় ষে, হামার বাপের বাড়ী আছে; আর 

কহিছিস্ যে, হামার সাপের দাত.মে বিষ না আছে? আর তুহার সাপের 

দাত্যে বিষ আছে? আরে! হামার বাপের গলামে কেত্বো কাল্সাপ 

জড়ানো! থাকে-_সে তু জানিদ্? আর তৃঁকি কখনো সাপ দেখিয়েছিস্ ? 

কঞ্চ। মালিক! শুনিয়ে; ও ছু ছুঁড়ীকি বোলে__উহার বাপের 
গলায় সাপ জড়ানে! আছে । লেকেন্ হামি যে, সাপের মাথায় চড়িয়ে 

নাচন! করি, সাগোর জলে অনন্ত সাপকে বিস্তারা করিয়ে সেথায় ঘুম 
কোরিয়ে থাকি ; আর উ কি না বোলে যে, ছাষি সাপ কুখায় পাব? 
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গান 

হামি সাপের মাথায় চড়ি। 

লক্ষ্মী কেনো পাহীড়্িয়া সাপ বাপ রে বাপ.. 

আছে হামার বাপের বাড়া ॥ 

কুষ ।-. তামি মাপের মাথ! বালিন করি, 

লক্ষ্মী ।_ তামি সাপের মুপ্ে চুম্কুড়ি মারি, 

কৃ ।-- ভ!মার টাটুক। বিষে ভব্তি কফেতে। 

বোডে। বোড়ে। হাড়ী।। 

লক্ষ্মী ।-_ হামি বেদিয়ার ঝিয়ারী, 

কুক ।-_ হামি বিষের বেপারী. 

লক্ষ্মী ।__ ত]মি বিষ ঢালিয়ে যাই চলিয়ে, 

হুজুর, লিনে কো কৌড়ি। 

তিরণ্য। বাও, নগরপাল' এদের ছুজনকে এখনই মশানে নিয়ে 
যাও! 'প্রহলাদের সর্বাঙ্গে বাতে সাপে দংশন কণে, তার ব্যবস্থা কর্বে। 

সাবধান! আদেশ তিল মাত্র যেন লঙ্ঘন ন! হয়। 

[| নগরপাল সহ ছদ্মবেশী কৃষ্ণ ও লক্মীর প্রস্থান । 
মনে হয় না কি, স্থুভদ্র ! এইবারেই প্রহলাদের প্রাণান্ত হবে? 

ন্ত্রী। এ সাপুড়ে বালক 'আর বালিকাঁটীকে আমার সন্দেহ হয়, 

দৈতানাথ । 

হিরগ্য। কি সন্দেহ হয়? 

ম্ত্রী। ওদের পরম্পর কথার ভাৰে বোধ হয় ষেন, ওরা ছটা কোন 
ছল্সাবেশী বালক-বালিক। | 

হিরণ । কই, সে কথা ত তুমি আগে বললে না? | 

ম্ত্রী। আজে, মনে হয়েছিল বলি, কিন্তু সুখ দিয়ে ভাঁষ| বেফুলে) না। 



২১% প্রহ্লাল-চল্সিজ [ ৫ম অন্ক; 

হিরণ্য। তার মানে কি? মন্ত্রীর রসনাকে কি কেউ চেপে 

ধরোছল? আশ্চর্য্য তোমাদের কথা! আমি দেখছি যে, আমার 

দ্ানব-রাজাটা ক্রমশঃ দৈববাদী :হয়ে দীড়াল। হেঁয়ালী ত মন্দ নয়? 
নিজের মুখে নিজে কথা বল্বে, তাতেও স্বাধীনতা নাই? চমৎকার-_- 

মন্ত্র, চমৎকার ! এ বালক-বাঁলিক! দুটাকে কি ব'লে মনে হয় তোমার 
মন্ত্রী। নারায়ণ আর লক্ষ্মী ব'লে মনে হর। 

হিরণ্য। শেষে কিনা তোমাদের বৈকুষ্ঠের পতি লক্ষ্মীকে নিরে 
সাপুড়ে সেজে অভিনয় দেখাতে এল ? 

ম্ত্রী। আজ্ঞে, বরাহ-মূর্তি ত এঁ নারায়ণ ধরে এসেছিলেন। 
হিরণা। এবারে একেবারে সন্ত্রীক ? 

ভয়ে কম্পমান নগরপালের প্রবেশ । 

কাজ শেষ? 

নগরপাল। না, মহারাজ ! কুমার বেঁচে অ:ছেন। 

ছিরণ্য। [ বিম্ময় ও বিরক্তিভরে ] সর্প-দংশনেও মৃত্যু হল না! 

নগরপাল। না, দৈত্যনাথ ! 

ভিরগ্য। বিষাক্ত সর্পে দংশন করেছিল? 

নগরপাল। আজ্ঞে, কেউটে আর গোখরো। কিন্তু কুমারকে 

দংশন না ক'রে তার পায়ের তলায় মাথ। নুয়ে পড়ে থাকল; তার প 

টাটকা বিষ খেতে দিলাম । 

হিরণ্য। ঠিক বিষ কি না, পরীক্ষা করেছিলে? 
নগরপাল। আজ্ঞে, একটা *বিড়ালকে খাস্তের সঙ্গে খেতে দিয়ে 

পরীক্ষা করেছিলাম । বিড়ালট! তখনই ছটফট করতে কর্তে ম'রে গেল। 

হিরণ্য। জার প্রহছলাদ? 
নগক্পাল। কুষারের হাতে সেই বিষের পাত্র দিলে, কুমার চোখ 



১ম দৃশ্ত |] প্রহ্লাদ-চল্তিপ্র ২১৭ | 

দুটী বুজে হরিবোল বল্তে বলতে সেই বিষপাত্র এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ 

ক'রে ফেল্লেন। 

হিরণ্য। তার পর! 

নগরপাল। বাহু তুলে পরমানন্দে নৃতা করতে লাগ লেন। 

হিরণা। তারা ছু'জন ? 

নগরপাল | আর তাদের দেখতে পাওয়া গেল না' 

হিরণ্য । যাও-_ স্থানান্তরে বাঁও | 
| নগরপালের প্রস্থান । 

অনুহাদ ও সংহাদের প্রবেশ। | 

[ অনুহাদ একটু দূরে রহিল ] 

সংহ্কাদ| বাবা! বাবা! আজ স্বর্গ থেকে শাকি সুধার ভা 

খুঁজে পেয়েছ? | 

হিরণ্য। [ সবিস্মরে ] কি বলে! 

সংহ্বাদ। শা, বাবা! পিলুকে সেই সুধা শাজ খেতে দিয়েছিলে । 

অন্ুহাদ | পিলু বল্লে বে, বাবা আঙগ আমাকেও সুধা খেতে 

দিয়েছেন। | 
সংহ্াদ। সেই সুধা খেয়ে পিলুর গায়ের রং কেমন লাল টক্টকে 

হয়ে উঠেছে । এমন রং কখনও দেখি নি, বাবা! অনুদাদ। আর 
আমাকে একটু সুধা দেও না, বাবা! 

হিরণ্য । চ'লে যাও এখান থেকে-_বিরক্ত করো না । 

অনুহ্থাদ। [ জনান্তিকে ] দেখলি, সংহাদ ! বলেছিলাম ত, বাবা 

আমাদের সে সুধা কখনও খেতে দেবে না। কেবল পিলুকেই দিলেন। 

হিরণ্য। যাও--- 

[ ছয়ে হিরণ্যকশিপুর জুন্ধ চক্ষের দিকে চাহিতে চাছিতে উভয়ের প্রস্থান । 



২১৮ প্রজ্বাঙগ-চিল্রিত [ ৫ম অঙ্ক; 

[ স্বগত ] খেলে বিষ-_হু*ল সুধা! বিষ পাঁনে গায়ের বর্ণ বিবর্ণ 

নীল হয়ে যায়__এ হল কি না লালবর্ণ ! 

[ প্রকাম্তে ] মন্ত্ি ! 
ক্রমেই জটিল মূর্তি ধরিছে ঘটন!। 
সামান্য বালক মাত্র-_ 

কোনরূপে তারে যদি 

না পারি নাশিতে, 

তবে মোর বৈকু্-জয়ের আশা, 

'আকাশ-কুন্থমে হবে পরিণত । 

ছিঃ ছিঃ দ্বণা। ছিঃ ছিঃ লজ্জা! ! 

ছিঃ ছিঃ গ্লানি! ছিঃ ছিঃ অবসাদ ! 

না জানি মোর অন্তরাল হতে 

দেয় কত টিট কারী বাল-দ্ধ-যুবা। 

অলক্ষ্যে থাকিয়া! সেই বৈকুষ্ঠের পতি, 

হাঁসিছে বিজ্রপ-হাসি নিশ্চয়-_নিশ্চয় ! 

ওঃ-_-এ হ'তে যে মৃত শ্রযস্কর ! 

'াচ্ছা,কে আছে রে? 

নগরপালর প্রন? প্রবেশ । 

যাও--.এখনই প্রহলাদকে নিয়ে । এ পর্বতের সর্ধোচ্চ শিখর হতে 

নিয়ভলে নিক্ষেপ করতে হবে-_-এখনই-_এই মুহূর্তে! 
নগয়পাল। রাজ-আদেশ শিরোধার্যা। [ গমনে উদ্ভত ] 

হিরণ্য। না, দাড়াও । আমিও সঙ্গে যাব? নতুবা কাউকে আর 

বিশ্বাস হয় না| সকলেই আমার সঙ্ষে প্রতারণা কর্ছে বলে মনে হয়। 
[ গমনে উদ্ভত হুইয়া কিঞ্চিৎ ভাবিয়া ] না, ভাল দেখাবে না সেটা । 



১ম দৃগ্ত |] প্রহ্বাদ-চল্লিত ২১৯ 

আচ্ছ! বাও, নগরপাল ! আমার বিশ্বস্ত গুপ্ত অন্ুচর এখনই তোমার 

অনুসরণ কর্বে | 
[ অভিবাদনাস্তে নগরপালের প্রস্থান । 

হিরণ্য । [ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া! ভাবিয়া ] না_ঠিকই হয়েছে! পুত্র- 

স্নেহের দুর্ববলত। ? মিথাকথা-_কিছুমাত্র নাই। বক্ষঃস্থল-_ ন্নেহশন্ত- 

বের স্তায় কঠিন! হৃদয়--ভীষণ মরুভূমির মত গুদ _নীরস- রুক্ষ ! 
না_কোন স্থানেই একবিনু শ্নেহ-চিন্ন লুক্কায়িত নাই । যাক্, মন্ত্রি! 

তুমি এখনই আমার চতুরঙ্গ দলকে সজ্জিত থাকৃতে সেনাপতিকে আদেশ 

জ্ঞাপন কর গে; আমি আজই বৈকুগ্ঠ-জয়ে যাত্রা কর্ুব। আর-_নাঁ_ 

থাক্ এখন। স্ভাভঙ্গ ! 

[ প্রস্থান । 

মন্ত্রী। আজ দৈতাপতির চিন্ত নিতান্তই অস্থির ; লক্ষণ ভাল মনে 

হচ্ছে না ! 
[ প্রস্থান 



২২৯ প্রহুলাদ-চেল্সিত্র [ ৫ম অন্ধ; 

দ্বিতীস্ম*লুস্ট্ 
বনপথ 

জীর্ণ বেশ? শীর্ণদেহা ভানুমতীর প্রবেশ 

ভাঙগু। কই, কোথা হরি, 
গোলোক-বিহারী, 

নব নটবর মুন্ললীধারী ? 

শিরে শিখিপাখ', রাধানাম লেখা, 

ত্রিভঙ্গ বকা, 

ভূগুপদ্দ বাকা রাকা শশী পদতলে ? 

নয়দ্-রঞঙ্জন__মানস-মোহন ! 

প্রাণময়-_প্রাণ-সথ! ! 
দেখা কি পাব না? 

দেখ! কি দেবে ন| 

এ জীবনে কভু মোরে ? 

গীতকণ্ঠে নাচিতে নাচিতে বনমালী বেশে কৃ্জের প্রবেশ। 
কৃষ্ণ ।-_ 

গান । 

আধি বনের বনষালী। 

বনে বনে কিছ্সি, বনফুল পরি--- 

ফেষন বাজাই মুরলা ॥ 



হদৃহ্ত।]  . প্রহ্লাদ-ভলিত ২২১. 
হরিনাম লই, হরি-কথা কই, 

হরিনামে সাধা বাণী, 

হরিনাম ব'লে নয়নের জলে, 

প্রেমেতে সদাই ভাসি। 

ন[চি কত রঙ্গে ভ্রিওল-তঙ্গে দিয়ে করত।লি ? 

কে আছিন রে শুন্বি বামী, 

শুনলে প্রাণ হয় উদাসী, 

আয়রে তোর। আয় রে ছুটে, 

হরি-প্রেমে পড়-না লুটে-_ 

লাজ-মান-ভয়ে দিয়ে জলাঞ্রাল ॥ 

ভাঙ্গ। [স্বগত ] বড় মিষ্টি গান ত! এমন মিষ্টি গান এক পিলুর 
মুখে ছাড়া আর ত কোথাও গুনি নি। যেমন চেহ্ারাখানি--তেমনই 

কণ্ঠস্বর! কাদের ছেলে এটা? এই যে কাছে আস্ছে। [নিকটে 
আসিলে প্রকান্তে ] তোমার নামটী কি, বাবা? 

রুষ্ণ | শুনলে না? বনমালী। 

ভান্গু। আমিও আমার এক বনমালীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। 

কৃষ্ণ | সে তোমার কে? 

ভাস | সেআমার? কে যে, তাত জানি না, বাবা! কিন্তু 

আমার সবই-_সবই যেন সে। 
রুষ্চ। কোথায় গেছে তোমার বনমালী ? 
ভান্গু। কোথায় গেছে-_কোথায় থাকে, তার ত কিছুই স্থির নাই। 

শুনেছি, সব স্থানেই থাকে সে। 

রুষ্চ | খালিয়ে চলে গেছে বুঝি ? 
ভান্গু। কখনও কাছে ত তাঁকে পাই নি, বাবা 
রষ্চ । তবে তাকে দেখতে পেলে চিন্তে পাযুবে কেমন ক'রে? 



ইহ প্রজ্লাদ-চেল্লিজ [ ৫ম অঙ্ক) 

ভাঙগু। সে ষদি চিন্তে দেয়, তবেই তাকে চিন্তে পার্ব। 
কৃষ্ণ । যাঁকে দেখ নাই--বে কাছে কখনও আসে নাই, তবু তাকে 

খুঁজে বেড়াচ্ছ? এ কেমন কথা হ'ল? 

ভানু । শুনেছি, তাকে প্রাণ খুলে ডাকলে, সে এসে দেখা দেয়। 

কৃষ্ণ। তবে এক কাজ কর; 'আমার নামটীও ত বনমালী, 

আমাকেই তোমার কাছে রাখ না কেন? ধর, যদি আমাকেই খুঁজে 

থাক, তা'হ'লে ত আমাকে তুমি পেয়েছই। 
ভান্গু। তুমি কি আমার কাছে থাকৃবে, বাবা ? 

কৃষ্ণ । তা কেন থাকব না? আমারও তআর কেউ নেই। তা 

তুমি আমাকে আদর ক'রো-_-ভালবেসো, আমি আদর ভালবাসার কাঙাল 
কিনা। কিন্তু একটা কথা তোমায় 'মাগে থেকে বলে রাখি, যদি 

কোনদিন তোমার সেই আসল বনমালী এসে হাজির হয়, তা”হ*লে কিন্ত 
আমাকে তখন তাড়াতে পার্বে না। 

ভান্গু। কিন্তু ভাবছি এক কথা! যে বনমালীকে পাবার জন্য 

সংসারের পুত্র-কন্ত। সব বন্ধন ছিন্ন ক'রে বনে চলে এসেছি, আবার 

তোমাকে পেয়ে সেই বন্ধনে জড়িয়ে যাব নাত? কোন বন্ধন থাকলে ত 

সে বনমালীকে পাওয়! যায় না, বাবা । 

কৃষ্ণ । ন| গো নাঁসে ভর তোমার নেই। আমি কাছে থাকৃতে 

আর কোন বাধনই তোমাকে জড়াতে পার্বে না। "মি ষে তোমার 

বীধন-ছে ড়া বনমালী। আমাকে একবারটা কোলে কর না গ|। 
| ভাচ্ছু। [ কোলে লইয়া ] আহা-হা!! আজ এ কাকে কোলে কর্লাম ! 

এমন শীতল পরশ আর ভ কখনও অন্গভব করি নাই! মনে হচ্ছে যেন, 

আমি যে বনমালীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি---এ ষেন সেই বনমালী। আজ 
বনষালীকফে বুকে ক'রে আমার ষেন সকল বাঁধন কেটে গেল। 



ওযা
য পু 

হর দৃস্ত। ] প্রহ্লাদ্-িল্িত্র ২২৩ 
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কষ 

গান। 

মাতোর বাধন মে।চন করব ব'লে, 

গেলোক ছেড়ে এসেছি । 

তাই তোর বাধনে বাধা পড়ে 

আজ ম। মা ব'লে ডেকেছি।। 

বিধেছিল এক মা মোরে, 

উদুখলে শক্ত করে, 

মোরে নিয়েছিল দখল ক'রে, 

আজ আব!র তোর ভাতে পড়েছি ॥| 

আমিউ যে এক বনমালী, 

আর কোথা নাই বনমালী, 

মাগো, আমিই তোর সেই বনমালী, 

আজ মায়ের কে।লে উঠেছি ॥ 
[ উভয়ের প্রস্থান 

অগ্যপথে বিষপ্নমুখে. মলিনবেশে সূবানুর প্রবেশ। 

দুবাছ | কোথার চলেছি ? লক্ষাহারা- পথহারা -_ 

কক্ষচ্যত উদ্ধ! সম কোথার ছুটেছি ? 

কোথ] জন্মভূমি? কোথা বা জননী ? 

কোথা আদরিণী শোভা প্রাণের ভগিনী ? 

কোথা স্বর্গ-নিকেতন নন্দন-কানন * 

সবই আজি স্বপ্রের মতন ! 
ফুরায়েছে জীবনের সব আকিঞ্চন, 

ভাঙিয়াছে জীবনের আশা-নিকে হন ; 

কেবল বিষাক্ত স্মৃতি বৃশ্চিক-দংশনে 



১৯৪ প্রহ্লদ-িজিত্ [ ৫ম অঙ্ক; 

জর্জরিত করিছে অন্তর | 

নিরস্তর অশান্তিঅনল 

জলিতেছে ধু ধু র'বে মরমের মাঝে । 

হায়, সব ছিল -.সব ছিল মোর! 

আজি আর কেহ নাহি কোথ।। 

সাজানো বাগান হায়-- 

কেবা যেন দিয়ে গেছে সমভূমি ক'রে ! 

আজি শামি একাকী--অনাথ-_ 

নিরলম্ব-_নিরাশ্রয়__পণের জঞ্জাল ! 

[ নেপথ্যে দৈব গাহিল ] 
গান। 

এমনি হয় রে এমনি ভয়, 

এই মজার সংসারে । 

কেউ জেতে ন। সবাই ঠকে, 

এসে এই বেলিক বাজারে ॥ 

ফোট] ফুল ফুটে ফুটে, 

শুকিয়ে ভূয়ে পড়ে লুটে, 

আবার ফোটে, আবার লোটে _- 

কত হাজার হাজারে ।। 

কত গড় লে।, কত ভাও লে।. 

কত ডুবজে।, কত ভাসলো।, 

কত কেদে কেঁদে মলো। 

প'ড়ে অকুল পাথারে ॥ 
স্থুবাহ। এই ত সংসার। 

[ দীর্ঘস্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান। 



২র হৃষ্ত। ] | প-ভক্িজ ইহ ". 
০০০৯৬ 

অন্যপথে ধীরে ধীরে মলিনবেশে শ্রান্ত ক্লাত্ত 
মহানাভ ও শোভার প্রবেশ । 

শোভা । এম্নি ক'রে কতদিন আর বনে বনে, পথে পথে ুতবে, 
দাদাষশায়? | 

মহা। যতদিন না আমার মা আর ভাইয়ের সন্ধান পাব, গুভক্ষিন 
এম্নি ক'রে বনে বনে পথে পথে ঘুর্ব-সঘস্ত জগৎ তন সয় করে 
খুজব-__সমস্ত ব্রদ্ধাওড অনুসন্ধান ক?রে দেখব যে, আমার মা আয় ভাই, 
কোথায় আছে। 

শোভা! । পেটে অন্ন নাই-_চোখে নিত্রা। নাই--দীড়াবার স্থান নাই-_. 
এমন ক'রে বৃদ্ধ শরীরে কত আর সইবে, দাদামশায় ? 

মহা। [ বিষপ্নরহাস্যে ] সে জন্ত তোর চিন্তা নাই, দিদি! এখনও 
এ বৃদ্ধের অস্থি ক'খানার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই-_এখনও বৃদ্ধের 
দৃষ্টিশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই--বুঝেছিস্? 

শোভা । আমাদের উপর এত টান্, তোষান দাদামশায় ! কিন্তু এই 
টান্ যদি তোমার ভগবানের উপর থাকৃত-_ 

ষহ!। বিরক্কভাবে ] তা” হ'লে কি হ'ত? 

শোভা | উদ্ধার হ+য়ে যেতে । 
মহা। নে--নে--আর উদ্ধার হ'য়ে কাজ নাই! উদ্ধার। উদ্ধার! 

আগে আমার তাদের উদ্ধার সাধন, তার পর অন্ত কখা! 
শোভা1। ভগবানকে পেলে, এ সব মায়া মোহ তখন সধ 

কেটে ষেতে!। 

মহা। তবে ত আমি চরিতার্থ ছয়ে যেতাম আর কি! কেন, 
ভগবান্ আষার কে যে, তাকে ডাকতে যাব? আমার ভগবাম্ যাঁরা, 
তাদেরই আমি ডাক্ব--তাফেবই আদি খু জ ব--ভাদেন জন্যই ফি পে 

প্র--১৫ 
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হাড় ক'খানা একেবারে জল ক'রে ফেল্ব। চাই ন। আমি ভগবান্কে-_ 

চাই না আমি বৈকুগ্ঠ লাভ কর্তে-চাই না আমি যোক্ষধামে 

যেতে ! 

শোভা । তবে না চাইলে; কিন্ত আজ এখানে একবার বিশ্রাম 

ক”রে নাও । পা ছু'খানা৷ ষে একেবারে ছিড়ে গেছে! পেটুযে পি?ের 

সঙ্গে জুড়ে গেছে! এখানে একটু ঝসো--জিরোও, তার পর আবার 

তোমার ভগবান্দের গোজে লেগে যেয়ো । 

মহা। না, একটু কোথাও ব*স্বো না_একটুও কোথাও রাড 

লা। আমার তার! কোথায় কি ভাবে কাটাচ্ছে, না জান্তে পেলে আর 

আমার স্বস্তি নাই। এখন চল্-নৃতন পথ ধরে চল্, আর দেরি 

করিস নে। 

শোভা। [স্থগত ] এ বুদ্ধের কষ্ট ত আর দে যায় না? আহার- 

নিদ্রা_আমাদের জন্য সব ভূলে গেছেন। 

মহা! কই, নড়ছিস্নাষে? আজ সন্ধ্যার মধ্যেই এই সমস্ত বনট। 

পাতি পাঁতি ক”রে খুঁজতে হবে । 

শোভা । তোমার না হয় ক্ষুবা-তৃষ্চা পায় না, কিন্তু আমারও ত হ্কুধা- 

ভূষ্! আছে? আমি যে আর পার্ছি না, দাদামশায় ! 

মহা । তাবটে! তাবটে! ক্ষুধা-তৃষ্ণা ত তোর থাকতে: পারে। 
'আমি'ত সে কথাটা এতদিন একেবারেই ভাবি নি, দিদি! : একবারও 

সে কথা আমায় বলিদ্ নি কেন? আহা, কার কন্তা তুই” আজ 

কি ভাবে বনে বনে ঘুর্ছিন্! এই যে মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। 

[ শোনার মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে ] একবারও ত এ টাদমুখের 
দিকে চেয়ে দেখি নাই! আচ্ছা, এই গাছতলায় একবার বস. ছিদ্ি 

আমার] আমি এখনই ফল জার জব লিয়ে আসি 
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লি পাপা 

শোভা । তুমি কোথায় যাবে, দাদামশায় ? তুমি বসো-আমিই 

ফল জল নিয়ে আপি । 

মহা । পাগলি আমার! 'আমি বস্ব, আর উনি ফল জল খুজে 

নয়ে আস্বেন ? কপার মত কথা আর কি? বস্ তুই--আমি এখনই 

আস্ছি। 
[ সত্তর প্রস্থান । 

শোভা । দেখি আজ যদি কিছু খাওয়াতে পারি দাদামশাযকে । 

আামার নিজের ক্ষুধা-তৃষ্চার কথা না বল্লে, কিছুতেই ফল-জল আন্তে 

যেতেন ন|! 

সহসা নি:শব্ের দূষণ আপিয়া উপস্থিত হইল । 

দূনণ | [ শোভার হস্ত ধরিয়া ] কোথা যাবে এবার, শোভা 

শোভা । [ সহসা চকিতভাবে ] এখনও বেঁচে আছ, পাপিষ্ঠ ! 

হাত ছাড়.। | 

দূবণ। বন্ৃকষ্টে হাতে পেয়েছি, আর কি হাত ছাড়ি? এবার আর 

ছাড়াছাড়ি নাই__ব্রথা চেষ্টাও করো না। প্ররোজন হ,লে-_আমার 

লুক্কারিত ভীলদন্যুদল এখনই এখানে এসে উপস্থিত ভবে। তার চেয়ে 

আমার মঙ্গে চগলে এস, শোভা ! জীবনটাকে আর কেন বিড়ম্বনা কঃরে 

নিয়ে বেড়ীবে? ছিলে শ্বর্গে-এসেছ বনে। নদৃষ্ট তঢের পরীক্ষা 

করেছ ) আর কেন? এইবার ফিরিয়ে 7াও জীবনের গতি ৰ প্রতিজ্ঞা 

স্রৃছি--তোমার রাজরাণী কর্ব | 

শোভা । পিশাচ! হাত ছাড়.বল্ছি। [হাত ছাড়াইতে চষ্টা) 

নুষণ। পার্বে না--বৃথ! কেন হিরা ই টড কর্ছ? চলে 

এস আমার সঙ্গে |. 
শৌভা। কেন? অসহায় একাকিনী পেয়ে আমার উপ 
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 পুরুষকার দেখাতে পার্ছ ব'লে? কাপুরুষ কারা-ভাদের বীরত্ব এই- 

রূপেই প্রকাশ পায়। 
দূষণ । এ তোমার রাজ-প্রাাদ নয়, শোভা! এখানে তোমার 

পিড-অরে পরিপুষ্ট সৈন্তদল নাই ষে, তাঁরা তোমার কাতর আত্নাদে মা 
মা বলে ডেকে উঠে তোমাকে রক্ষ1! করবে! এখানে আছে-বন্য নিব 

দদদীস্ত দশ্াদল-_যারা আমার একটা ইঙ্গিতে প্রাণ পর্যান্ত দিতে 

পারে। 

শোভা। ধিক কাপুরুষ-_নিল'জ-_কতত্--কুকুর' 
দূষণ! সাবধান, শোভা! সংযত রসনার কথা বল: ভেবে দেখ-_ 

তোমার হৃস্তদ্বমা আমার দুর্ঘমৃষ্টিবদ্ধ; কোনরপে নিস্তারের উপায় 

নাই | 

শোভা । মহাপাপীর দৃষ্টি যেখানে কোন উপায় দেখতে পায় না, 

আমি জানি--সেখানে নিশ্চয়ই বিপয্নের জন্য ভগবানের অনস্ত অভয় হস্ত 

প্রসারিত ধাকে | এই নির্জন অরণামধোই তার রক্ষার জন্ত শত শত 

রক্ষক যাৈ; রবে এসে উপস্থিত হয়! এই অরণ্যের বৃক্ষরাজিই তখন 
সেই অসহায়াকে পাষণ্ডের হাত হ”তে উদ্ধার কর্বার জন্ত জীবন্ত রক্ষক 

মু ধারণ ক'রে দীড়ায়। 

দূষণ। আচ্ছা-_তাই করুক। কল্পনা আর বাস্তবে কত তফাৎ, তাই 

একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ, শোভা! এই আমি তোমায় আকর্ষণ ক'রে 

নিয়ে যাচ্ছি, এখন রক্ষা করুক এসে তোমার ভগবানের অনন্ত হস্ত। 

[ হস্ত কর্ষণ | 
শোভা । [উচ্চেঃম্বরে ] কোথা, যা মহাশক্তি! দে, মা দন্থ্যু- 
দলনে তৌর মহাশক্তির একটু কণা! দে, মা-পশ-সংহারে তোর 

উদ্ভত খড়া 
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তশুক্ষণাত্ যি উত্তোলন করিয়। মহানাভের পুনঃ প্রবেশ । 
মহা। [প্রবেশ পথ হইতে ] কোন্ দ্য রে কোন্ দ্য? 

[ নিকটে আসিয়া ] কে তুই ? কেন বালিকার উপর অত্যাচার কর্ছিস্? 

দে__হাত ছেড়ে দে) নতুবা এই বঙ্ঠির আঘাতে তোকে ধরাশারী কর্ব ! 

শোভা । এ দেই নিলজ্জ কৃতত্র কুকুর মেনাপতি ! 

মহা। এখনও তোর কলুষিত আত্মা নরকে নিমগ্ন হয় নি? পাপিষ্ট ! 

সতী-লঙ্মীর হাত ছাড়, বল্ছি। 

দূষণ । নিক্ষল তর্জজন-গঞ্জন, বুদ্ধ । প্রাণের আশা রাখ ত সরে 

সাও__আমায় শিকার-লাভে বাধা দিতে এস নাঃ চ'লে এস, শোভা ! 

! পুনঃ আকর্ষণ | 

মহা। এ বুদ্ধের দেহে একবিন্দু শোণিত ঘাকৃতে, আমার দিদিকে 

তুই নিযে যেতে পার্বি না, পাপিষ্ঠ ! 

দূবধণ। পারি কি-না দেখ. চেয়ে | [ পুনঃ সবলে আাকর্মণ ] 

মহা! তবে দেখ, দল্য! | বষ্টি উত্তোলন ] 

দূষণ | আচ্ছা, আগে তোমাকেই শেষ করি। 

| শোভার হস্ত ছাড়িম। মহানাভের উপরে সেই মুহূর্তে লক্ষ দিয়! 

পড়িল এবং মহ্ানাভকে ভূতলে পাতিত করিয়) তরবারি দ্বার! 

বক্ষঃস্কলে আঘাত করিতে লাগিল। ] 

শোভা । [চীৎকার পৃর্ধক.] ওগে। কে আছ এই বনের মধ্যে 

দন্সার ভাতে বিপন্নকে রক্ষা কর! 

[ ততক্ষণাং নেপথ্য হইভে “ভয় নাই-_ভর নাই” বলিয়া উদ্যত 

তরবারি হস্তে বেগে সুবান্থ্র প্রবেশ । ] | 

দারা দারা! এসেছ? এসেছ ? আগে দাঁদামশায়কে রক্ষা কর। 

সুবাছু। [ (শান্ত! ও মন্থানাভকে দেখিয়) সবিক্যঘ়ে ) র্যা রযা। 



লগত তা তিতি
র জিততে 

২৩০ প্রহ্ছমাচ-চকি্র [ ৫ম অঙ্ক; 

এক ধৃশ্ঠ ? আরে আরে কৃতদ্র পণ্ড! [ দূষণের পৃষ্ঠদেশে সজোরে 

পদাঘাত ] 

[ দূষণ তড়িতের স্তায় উঠিয়। বংশীধ্বনি করিল এবং সেই মুহুর্তে 

একদল ভীলদন্ু প্মার্--মার্” শবে আসিয়া উপস্থিত 
হইল | ] 

দুষণ। এখনই এই শক্রকে পঙ্গপালের মত ঘিরে ফেল! অস্ত্াথাতে 

ক্ষত-বিক্ষত কর। 

[ দস্থাগণের তথাকরণ | 

 স্থুবাছ। এইবার তোমার জীবন শেষ: 

সুবাছ। আর, পণ্ড ' 

[ উভয়ের যুদ্ধ চলিতে লাগিল; দক্াদল চারিদিক হইতে 
স্থবাহুকে অস্ত্রাঘধীত করিতে লাগিল, দৃষণও যুদ্ধ করিতেছিল, 

পরে যুদ্ধ করিতে করিতে যোদ্ধগণের প্রস্থান । 

শোভা! [ মহানাভের মুখের উপর ঝুঁকির! পড়িয়া! ] দাদামশার় 

দাদামশায়! | 

মহা। [আর্তম্বরে ] দিদি! দিদি আমার! তোর মহাশক্তি ম' 

তোকে রক্ষা কর্বার জন্ত দাদাকে মিলিয়ে দিয়েছেন । আমি চল্লাম । 

যাবার সময় জুবাছ ভাইয়ের মুখখানি দেখে গেলাম--কিস্ত মাকে দেখে 

যেতে পার্লাম না, এই ছঃখই বড় দুঃখ রয়ে গেল! ওঃ-_যাই, দিদি 

. মা মৃত্যু | 

শোভা |! [ সরোদনে ] দাদামশায়! দাদামশায়। কি করলে? 

কোথায় গেলে? আজ তুমি আমার জন্যই প্রাণ দিলে? 

[ পুনঃ যুধামান রক্তাক্ত কলেবরে অবসর দেহে স্থবাহ---ভীলগণ 

ও দূষণের সহিত প্রবেশ পথ পধ্যন্ত আসিলেন। ] 



য় দৃষ্ত |] প্র্ছলাল-চোবিজ তত ২৩১... 

নবাছ। শোভা! শোভা! আর বুঝি পার্লাম না--দস্থ্য-হুন্তে 
প্রাণ দিতে হু'ল| এইবার নিজেকে রক্ষা কর্বার জন্ত প্রস্তুত হও, 
ভগিনি ! 

[ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান। 

পোভা। আজ শোভার জন্য ভূমিও প্রাণ দিলে, দাদা? তবে আর 

আমিই বা থাকি কেন? [ বস্ত্র মধ্য হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া ] নাঁ_ 

আগে এ কুকুরকে স্বহাস্তে হত্যা, তার পর নিজের পথ দেখ ব। 

শ্তবাহু। [ আর্রন্বরে নেপথা হইতে ] শোভা _গেলাম । 

তৎক্ষণাৎ রক্তাক্তদেহে সুবাহর ছিন্নমুণড হস্তে 

বেগে দূষণের প্রবেশ । 

দূনণ ( 'এই দেখ--এই দেখ-_এ কার ছিন্নমুণ্ড! [ প্রদর্শন ] 

শোভা । [ দেখিয় ] উঃ__আয়, পিশাচ ! 

[ একলক্ষে দূষণের উপর পতিত হুইয়! ছুরিক! দূষণের বক্ষে 
আমূল বিদ্ধ করিল ; দূষণ পড়িয়া গেল। ] 

দূষণ । উঃ--উঃ-রাক্ষসি। [মৃত্যু] 

শোভা । দশ্যুর হাত হ”তে সতীত্ব রক্ষা করেছি, এইবার দাদামশায় . 

আর দাদার সঙ্গে যাত্রা করি | মাগো । দেখা হল না। 

[নিজ বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যভ ] 

সহস! সেবকগণ সহ সন্ন্যাসিনী বেশে মহাশক্তির প্রবেশ। 
সন্ন্যাসিনী ৷ [ ছুরিকা সহ হস্ত ধরিয়া ] ছিঃ, মা! আত্মহতা! করতে 

নাই- মহাপাপ। 

শোডা। কে/ভুমি চীন রি নিবি, টিন 



০
 

২৩২ প্রহ্লাদ-ভিক্তিজ্ে [ ৫ম অঙ্ক; 

সম্লালিনী। মন্তপের সয় তোর এখনও আসে নি, যে, মা! 
শোভা । আমার জআঁজ কি সর্বনাশ হয়েছে, তা যদি জান্তে, তা, 

হ'লে বুঝতে আমি কেন মর্তে যাচ্ছিলাম ! 
সন্যাসিনী। সব জানি-_ম সব জানি! জানি বলেই ত বাধা 

দিতে এসেছি । তোর ত এ পথ নয়, মা ;॥ তোর যে, অন্ত পথ । 
শোভা । আর কোন্ পপ আছে আমার ? 
সন্ন্যাসিনী। মহাসাধনা-_মহাসাধনা! আয়-_মা, আমার সঙ্গে 

আমিই তোর সেই পথ দেখিয়ে দেবো। 
শোভ1। তুমি কে, তা ত বললে না? 
সন্ন্যাসিনী। যাঁর শক্তিতে তুই শক্কিশালিনী-_সেই মহাঁশক্তি 

আমি! আয়-_মা, চলে আয়! সেবকগণ! তোমরা এই মহাস্মার 
দেহ আর বাহুর দেহের ষপাবিধি সংকার সাধন কর গে । আয় যা-_ 
আমার সঙ্গে । 

| শোভা সহ প্রস্থান । 

[ মহানাভের মৃতদেহ লইয়া সেবকগণের প্রস্থান । 
অন্য পথে ভীলদস্যাগণের পুনঃ প্রবেশ 

দল্গাগণ। ওরে, মরিয়েছে রে-_মরিয়েছে__সর্দীর হামাদের 
: মরিয়েছে ! চল্ উনাকে নিয়ে যাই। 

| দূষণের দেহ লইয়! সকলের প্রস্থান । 

সহসা উন্মাদ আসিয়া গাহিল। 
উল্মাদ 

গন । 

যার যার খেল! থেলে গেল সব। 
শ'ড়ে রইল খালি ধুলোবালি সত শষ । 



ওয় দৃশ্য | ] প্রজ্কাদ-িল্সিত ২৩৩ 
রা 

তাও থ।কবে ন।--2ও হবে রে ছাই, 

পাঁচে পাঠে মিশে গেলে আর ত কিছুই নাই? 

যেবাবার রে চ'লে গেছে, দিতে নিজের কাজের জব ॥ 

এই 'ত ভবের গেল: রে তাই--এই ত ভবের ধার।, 

এই ভাবেই ত গেলুতে আনা, আবার এউ ভাবেই ত ফেরা, 

ভাবুক অথোর ভাবে, ঘুচ.বে কবে, 

হর এউ যাওয়! আসার রব ॥ 

| প্রস্থান । 

ততান্ম দুশ্থয 
রাজ-প্রাসাদ 

মন্ত্রী সহ উদ্ভ্রান্তচিস্ত হিরণ কশিপুর প্রবেশ 

ভিরণা। মস্তি! 

হের ওই মন্কাশন্ত মাঝে 

নিরালম্ব বৈকৃ নগরী | 

বিচিত্র ওই চিত্রময়ী পুরী, 

কোটি ইন্দুপ্রভা। পুষ্ঈময় 

শ্কুরিছে কি ন্গিগ্ধ শুত্র হন্ত্যরাজি ! 
ধবল রজতধারাঁ_ 

ধারাকারে হয় বিগলিত, 
বিষোহিত নয়ন যুগল। 



২৩৪ 

 হিরণা। 

 মস্্ী। 

হরণ । 

প্রহ্ষাদ-িক্সিত [৫ম অঙ্ক; 

[ স্বাগত ] 

দিবানিশি সদা চিন্তা বৈকুষ্ঠে জয়ের, 
তাই সেই চিস্তাজাল 
দানব-পতির-- 

উদ্ভ্রান্ত মন্তিফমীঝে 

জাগায়েছে আজি এই বৈকুঞ্ট-কল্পন]। 

হের, মন্ত্রি' তার পর - 

ওই শুভ্র জ্যোতির্শয় মন্দিরের মাঝে, 

রজত-আসনে কে ওই 

ঝলমল অঙ্গ-আ'ভরণে, 

শঙখ-চক্র-গদা-পন্স-করে 

কনককুগুলধাী হিরগ্নর বপু? 

হাস্যাধর অতি মনোহর. 

পরমন্ন্দর ওই বৈকু্ট-বিহারী ! 

হের কিবা নয়ন-রঞ্জন, 

চিত্ত-বিনোদন-_ 

বিশ্ব-বিমোহন নারায়ণ কমলার সনে ! 

[ সবিশ্ময়ে স্থগত ] একি শুনি । 

নাহি হেরি শব্রভাব, 

এ যে পূর্ণ ভক্তিভাবভর! বাণী ! 

নিতান্ত এ মস্তিষ-বিরুতি ! 

[ প্রকাশ্তে ] দৈতাপতি। 

নানী 

নাছি হেথা দৈতাপতি কেছ ? . 



৩ দৃশ্য । ] 

মন্বী। 

ভিরণা | 

হিরণা | 

প্রহ্লাদ-চল্সিত 

হের শুই বৈকুষ্ঠের পতি বিদ্যমান-_ 

বেষ্টিত ওই সপ্তষিমগ্লে 
শোন ওই স্তোত্র-গীতি--- 
চারিদিক করে মুখরিত : 

শ্রবণ-বিবর হইল পবিত্র আজি! 

[ স্বগত ] হায়, দৈত্যনাথ ' 

সত্য যদি নারায়ণে 

এই ভক্তিভাব, 
জাঁগিত আজ তোমার অন্থুরে । 

হের ওই মন্দ্র-চুয়ারে, 

দ্বারিরূপে জর ও বিজয়--- 

রক্ষা! করে মন্দিরের দ্বার ' 

কি সৌভাগা কহ, মন্থি ! 

পাইয়াছে ভ্বারিরূপে বৈকুণ্ঠে আশ্রয় ! 

[ স্বগত | 

বাহ্াজ্ঞানহীন একান্ত তন্ময়! 

ষেন, মহাসমাধিতে মগ্ সাধক-প্রবর | 

কিত্ব-_ওই ব্রহ্গশাপ-_- 

খ,সে পড়ে বেত্র-দণ্ড দ্বারি-কর হ'তে ! 

শক্রভাবে জয় ও বিজয়, 

ভিন জন্মে হইবে উদ্ধার । : 

তার এক জন্ম যায় এই-- 

হিরণ্যাক্ষ, হিরপ্যকশিপু-রূপে | 

৩৫ 
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দয়ামর হরি ! 

বরা মুরতি ধরি-_ 
উদ্ধারিলে আহ] হিরণাক্ষ্যে ! 
বাকী এবে হিরণাকশিপু। 
কোন্ রিপুরূপে 
করিবেন উদ্ধার তাহারে__ 
এখনও নাহি জানা যায়। 

মন্্রী। | স্বগত ] সত্যই কি তা £ 
বৈকুষ্ঠের পতি জয় ও বিজর, 
দৈতাপতিরূপে-_ 
ভিরণাক্ষ-__ভিরণাকশিপু? 

চরণ্য। মন্ত্র! আর কিবা দেখ? 
আখি মিলে চাহ একবার, 
প্রাণভরি লহ হরিনাম । 
ওই শোন চারিদিক হ'তে-_ 
অবিরাম ওঠে হরিনাম ! 

ওই শোন-_ 

আকাশ বাতাস ভরি 
অবিরাম ওঠে হরিনাম ! 
গাও বাহুতুলে-__ 
প্রাণ খুলে--কৃতৃহলে--উচ্চ রোলে-_ 
দিবানিশি অবিরাম হরিনাম | 
হরি হরিবোল-_হবি হরিবোল 

[ জানার! ভাবে বিচরণ ] 
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গীতকণ্টে ভাবো প্রহলাদের প্রবেশ | 
প্রহলা্দ ।--- 

গান। 

গাও পিতা অবিরাম মধুষাথ। হরিনাষ, 

হরিনাম বিনে নাহি কিছু দর রে। 

হরিনাষে মেতে রও, উধাও হইয়ে ধাও, 

হরিনাম কর শুধু সার রে॥ 

(আর ভাবন! রবে ন। ) (ভব তয় দুরে বাবে) 

হরিনাম লহ অবিরাম রে ॥ 

ছিরণ্য। [ তন্ময় ভাবে] বাশী থাম্ল কেন? বাজাও-_-বাজাও--. 

প্রাণ খুলে বাজাও--অনস্ত কাল ব'সে বাজাও! 

প্রহলা ।__ [ গীতাংশ ] 
(বানী বেজে ত আছে গে) ( হরিনামে লাধ।--) 

( জলে স্থলে সদাই-- ) ( আকাশে বাতাবে-- ) 

যে ৰানী শুনিতে চায়, সে বাণী শুনিতে পায়; 

( তার প্রাণে সদ! বাজে গো) ( তার প্রাণের তারে মধুর তানে ) 
( আর গুনতে কোথ! যেতে হয় ব1) 

বেদে ধেঁদ্ধে েকে ডেকে মোহন ৰাশী বাজে উত্তরায় ; 

তারে কর আপনার রে॥ 

হিরণ । [সোচ্ছাসে ] আয়--আয়-কোলে আয় রে-সফোলে 

আয়! 

[ হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে কোলে লই! লবিশ্ময়ে তাহার মুখের 

দ্বিকে চাহিয়া! রহিলেন। ) 

প্রলা্ঘ। বাবা! 

হ্রণ্য। [ চিনিতে না পারির। সবিশবযে ] সব্া। কে এই বালফ? 
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গ্রহলাদ । বাব! 

হিরণ । মন্ত্র! কে-এ ? 

ম্ত্রী। ছোট রাজকুমার প্রহলাদ । 

হিরণ্য। [চিনিতে পারিয়! পূর্বস্বতি জাগিয়! উঠায় সবিশ্ময়ে | 
উচ্চ গিরি-শিখর হ'তে একে নিক্ষেপ করতে নগর-পালকে আদেশ 

দিয়েছিলাম, মন্ত্রি? 

মনজী। হা, মহারাজ । 

ছিরণা। কেমন ক'রে বাঁচল তবে? 

প্রহলাদ । হুরিই বাচিয়েছেন, বাবা! 

কষ । [ নেপথ্য হইতে ] রাখে কৃষ্ণ মারে কে, দৈত্যনাথ ? 

ছিরণ্য। এ এ- সেই ধূর্ত যাদ্বকর হরি! ধর--ধর-ধর্। 

প্র€লাদ। এই যে এতক্ষণ আমার হরিনাম-্ুুধা 'প্রাণভরে পান 
কর্ছিলে, বাবা! আবার রাগ করছ কেন তবে হরির উপর ? 

হিরণ্য। [ সক্রোধে ] দুর হ, দুর্বব্! 

[ প্রহলাদকে দুই হস্তে দুরে সরাইয়! দিলেন ] 
মন্ত্রী। [ শ্বগত ) আবার পূর্ববঙ্ঞান ফিরে এসেছে মহারাজের | 

প্রহলাদ। কত আনন্দ পাচ্ছিলে যে, বাবা! আবার কেন এমন 

হ'য়ে গেলে? [করযোড়ে উর্ধমুখে ] হে হরি! হে রুষ্*। আবার 

আযার বাবাকে ভুমি দয়া কর, ঠাকুর ! 

ছিরণা । সাবধান, প্রহলাদ । নগরপাল-- 

[ নগরপাল আসিয়া! অভিবাদন করিল ] 

গিরি-চুড়া হ'তে একে নি্েপ করা হয়েছিল ? 

নগরপাল। ই, দৈত্যনাথ। 

হিরণা। তবে রক্ষা পেলে কিরূপে? 
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নগরপাল। কিরূপে জান্ব, মহারাজ ? 

হিরণা। নিশ্চয়ই এর মধো তোমাদের কোন চতুরতা আছে। 

এইবার আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা কর্ছি। মন্ত্র! এবার তোমাকে সঙ্গে 

বেতে হবে। নগরপাল ঠিক আদেশ পালন করে কিনা, দীড়িয়ে 

দাড়িয়ে তুমি তাই দেখবে । যাঁও, নগরপাল। প্রহলাদের হস্ত-পদ 

দুঢ়রূপে বন্ধন ক'রে অতল জলধি ঙলে নিমগ্ন ক'রে আস্বে। যাঁও-_. 
এখনই নিয়ে যাও ! এবারও যদি রক্ষা পায়, তা; হলে ঝ»লে রাখ ছি-- 

তোমাদের কারও স্বন্ধে শির থাকৃবে না। যাও, মন্ত্র! এদের 

সঙ্গে বাও। 

মন্ত্রী। | স্বগত ] হার, দৈত্যনাথ ! এখনও ভ্রম গেল না? 

| গ্রহলাদকে লষ্টমা নগরপাল ও মন্ত্রীর প্রস্থান। 

রুঞ্চ। | পুনর্নেপথধো ] মহারাজ ' রাখে কষ্ঙ নারে কে? 

হিরণ্য। [চমকিত ভইরা] এ শ্রাবার সেই বজ্বকণ্ঠ' হক 

বজ্জ-ক্ কিন্ত আমি তাতে চমকে উঠলাম কেন? মহাপ্রলয়ের শত 

বজুনাদে বার একটা কেশাগ্রও কম্পিত হয় না, মে আজ একটা বালকের 

কঠস্বরে সহসা চমকে উঠল? একি অমস্তব ব্যাপার ঘটতে লাগল £ 

কিছুই যেন বোঝা যাচ্ছে না! কি যেন একটা অস্পষ্ট 'ভাব আমার মনের 

মধো আজ কদিন হতে ভেসে-ভেসে উঠছে । কোন যেন একট লুপ্ত 

স্মতির উদ্মেষ আমার মনে মধ্যে-মধ্যে জেগে উঠছে । ঠিক যেন বুঝতে 

পার্ছি না। যেন আমি কোথার একটা স্থন্দর লোকে বাস কর্তাম। 

সেখানে যেন পূর্ণ আনন্দ-_ পুর্ণ শাস্তি! কিন্তু আবার ভাসা-ভাসা মনে 
হয়-_কে যেন আমাকে সেখান থেকে দূর ক'রে--অতি দূরে কোথায় 
নির্বাসিত ক'রে রেখেছে । কি আশ্য্য কাণ্ড! আবার সময় সময় 

বনে হচ্ছে যেন-এ একটা কারাগার ! শ্বর্গ-সিংহাসন যেন. একটা 
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জলন্ত আনলকুণ্ড! এখান থেকে যেন সরে যেতে পারলে বাচি! 

এখানে যেন নিংশ্বাস রোধ হয়ে আস্ছে! এই সব অস্পষ্ট ছাই-ভম্ম 
মাঁথী-মু্ড আজ ক'দিন ধ'রে মাঝে-মাঝে মনের মধ্যে জেগে উঠছে। 

কেন এ সব অসম্ভব ভাব মনে আস্ছে? আমি ব্রিলৌক-বিজম়ী দোর্দিও 
প্রতাপ অখণ্ড-প্রভাব মহাবল হিরণাকশিপু ! আমার প্রাণে ত এ সব 
দুর্বলতার স্থান পাবার কথ নয় ! 

সহসা ভীতত্রত্তা কম্পমান] কয়াধুর প্রবেশ 
কয়াধু। মহারাজ । মহারাজ! বড় ভীষণ দৃশ্ঠ--বড় ভীষণ দৃশা ! 

[ সভগ়-ৃষ্টিতে চতুদ্দিকে চাহিতেছিলেন ] 
হিরণ্য। একি, মহিষি | আজ তোমারও ভয়? তোমারও কম্পন? 

কয়াধু। কী সে ভীষণ দৃশ্ত, মহারাজ! কী সে ভয়ঙ্কর ভুঙ্কার, 

মহারাজ! আমার মনে হল--সে হঙ্কারে বুঝি ত্রিভূবন বধির হয়ে 

গেল! এখনও যে, মেই ভীষণ স্ঙ্কার-ধবনির রেশটুকু আমার কর্ণে লেগে 

রয়েছে ! 

হিরণ্য । স্বপ্নে--না জাগ্রত অবস্থার? 

কয়াধু। না, মহারাজ ! জাগ্াত-_-টাড়িয়ে-_এইমাত্র 
হিরণ্য। ব্যাপারটা কি দেখলে? 

কয়াধু। মহারাজ । রাত্রিশেবে খন একটা ছংস্বপ্র দেখে আমার 

ঘুম ভেঙে গেল, তখন-_ 

স্থিরণ্য। আবার ছুঃহ্বপ্নও তা'হ*লে একটা দেখেছ ? 
_ কয়াধু। জীবনে আর কখনও কোনও ছুঃস্বপ্ন দেখি নাই, মহারাজ! 
মাত্র আজ দেখেছি । যাক্-_সে স্বপ্নের কথা পরে বল্ছি, আগে সেই 
ভীষণ দৃষ্তের কথাটা শোন । 

ছিরণ্য। বল। 
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কয়াধু। ঘুষ ভেঙে বখন শষ্যাতলে উঠে বসেছি, তখন-ডখন, 
মহারাজ! সহস! আমার সম্থুখে এক ভীষণ মৃত্তি এসে দীড়াল। .... 

হিরণ্য। কিমুর্তিসে? 

করাধু। গে ষে কি মূর্তি--চিন্তে পার্লাম না! অর্থ-দরাক্কৃতি 
আর অর্ধ-সিংহাক্কৃতি ! 

হিরণ্য। নর আর সিংহ? এর কোন বৃর্তিই ত বিশেষ ভীষণ হ'তে 
পারে না। আচ্ছা__-বল। 

কয়াধু। বলকি, মহারাজ! সে কি সাধারণ নর আর সাধারণ 
সিংহ? দেখ.তে দেখতে সেই নর-সিংহ মৃত্তির মস্তক আমার প্রাসাদের 
ছাদ ভেদ করে ক্রমশঃ উদ্দে উঠতে লাগল। তার সেই পিজলব্ণ 
জটাজাল সঞ্চালিত ক'রে, বিকট বান ব্যাদান ক'রে, দীর্ঘ দীর্ঘ দত 
বহির্গত করে, যখন মস্তক দ্বারা আকাশ স্পর্শ ক”রে দাড়াল, তখন সে 

বিরাট মুত্তির দিকে তাকাতে পারি, এমন সাধ্য আমার ছিল না! তার 

জলস্ত চক্ষুহটী হ'তে যেন আগুনের ঝর্ণ। ছুট তে লাগল! চোখ আমার 

ঝল্সে গেল- চাইতে পার্লাম না চক্ষু মুদ্রিত কর্লাম। তার পর কী 
ভয়ঙ্কর হুঙ্কার! যেন প্রলয়ের বজ্ধ্বনির মত ব্রন্গাণ্ড স্তব্ধ করে দিলে! 
আমি তখন জ্ঞানশৃন্ত। কোথায় আছি-_কি কল্ছি-_কিছুই বুঝতে 
পার্লাম না। এই ভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না! যখন জ্ঞান হুণ্ল, 
তখন চক্ষু মিলে চেয়ে দেখলাম-_সে দৃশ্ত আর সেখানে নাই | . 

হিরণ্য। হই-_আর ছু:স্বপ্ের কথ! কি বল্ছিলে? 
কয়াধু। সে আবার আর এক শোচনীয় হৃশ্ত! দেখলাম যেন 

একটা মহা বন- সেখানে একটা ছর্দান্ত দল্যু এসে মহাত্বা! যহানাভের 
বক্ষ-স্থলে তীক্ষ অসি আমূল বিদ্ধ ক'রে দিলে। বৃদ্ধ তখন রতাাক্ষ বক্ষে 

বিট চীৎকার কর্তে কর্তে প্রাণভ্যাগ কর্লেন। আর ৮০ 
গ্র--”১% 
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পিশাচ একত্র হ'য়ে আমাদের সুবাহুকে হত্যা ক'রে তার ছিমুণ্ড এনে 

দিদির চক্ষের উপর ধর্লে। দিদি ভান্ুমতি যেন তখন সে দৃহ্ত দেখে 
শাস্তভাবে, শাস্তমুন্তিতে তার হরির পাদপন্সে সচন্দন তুলসী প্রদান কৰৃতে 
লাগলেন, আর: হরিবোল হরিবোল বল্তে বল্তে আনন্দাশ্র বিসর্জন 

কর্তে লাগ.লেন। 
হিরণ্য। আর শোভাকে দেখ তে পেলে না? 

কয়াধু। হা, শোভাকেও দেখলাম | একজন জ্যোতির্শরী 
সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে শোভা সন্ন্যাসিনী মুন্তিতে কার যেন সাধনা করছে । সে 

ৃশ্তাটী বড় সুন্দর দেখ লাম, মহারাজ ! 
হিরণ্য। এ সমস্ত ব্যাপার আর কিছুই নয়-_এক সেই ্ বাঁছুকর 

বৈকুষ্ঠপতির ষাছু-প্রদ্র্শন । বৈকুষ্ঠ-জয়ে যাত্রা কর্ব গুনে, আমাদের মনে 

নানারূপ আতঙ্কের সথণার ক'রে দেবার জন্ত এঁ সমস্ত বিভীধিক1 বিস্তার 

করতে আরম্ভ করেছে। 

কয়াধু। যাই হোক্, একটা প্রার্থনা, মহারাজ! তোমাকে তা৷ 
রাখতেই হবে। 

হিরণ্য। কি, বল। 
কয়াধু। তুমি আবার. তাদের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এস। 
হিরণ্য। কাদের কথা বল্ছ ? 
কয়াধু। মহাত্মা মহানাভ, দিদি ভান্ুমতী, স্ববাহু আর শোভা-_- 

এদের কথা বল্ছিলাম, মহারাজ ! 

হ্রিপ্য। .কেন, আজ আবার এ ইচ্ছা হল কেন, কয়াধু? যাদের 

নাষ পথ্যন্ত ভ্োমার কর্ণে বিষ ঢেলে দিত ? ৃ 
. ফরাধু। সত্যই, মহারাজ! তাদের নাষ পর্য্যন্ত আমি শুন্তে 

পাডৃভায না। হিংসার ব্দাষাকে. এমনই ত্ন্ধ ক'রে. ভুলেছিল-.আমিই 
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তাদের রাজ্যছাড়া করিয়েছি, মহারাজ ! যেদিন হ'তে পা লক 

ভান্কুমতীকে ঘরছাড়া করিয়েছি, সেইদিন হ+তেই যেন এ রাজ-পুরী্ডে 

অলঙ্মী এসে বাসা বেধেছে । আহা! তাঁদের ত কোন গোষই ছিল না। 

কেবল আমিই তাদের নামে তোমার কাছে নান! মিথ্যা বলে বলে 

তাদের উপর তোমাকে বিষিয়ে তুলেছিলাম। আজ আমি অকপটে সব 

দোষ স্বীকার কর্ছি, মহারাজ ! 

হিরণ্য। আজ এত অকপট হবার হেতু বুঝি সেই বিভীষিকা আর 

দুঃস্বপ্ন? 

কয়াধু। হা, মহারাঙ্গ! সেই বিভীষিকা আর দুঃস্বপ্ন দেখবার 

পর থেকেই আমার মনের সমস্ত ভাব বদূলে গেছে। মহারাজ ! 

মহারাজ! আমাকে দণ্ড দাও-আমিই এই রাজোর সমস্ত 

অশান্তির মূল। 

হিরণ্য। আঁমি ত মাত্র তোমার কথার উপর বিশ্বীদা করে বড়রাণী 

ভান্ুমতীকে নির্বাসিত করি নাই, কয়াধু ? আমি স্বচক্ষেই তাকে সেই 

কুষ্ণ-মূষ্তি পূজা কর্তে দেখেছিলাম । | 

কয়াধু। ঠা, দেখেছিলে মত্য ) কিন্তু আমি তোমার দয়ে পূর্ব 

হতেই একটা মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল ক+রে দিয়েছিলাম । 

হিরণ্য। কি? 

কয়াধু। তোমাকে তখন বুঝিয়েছিলাম যে, আমার প্রহলাদকে 

একমাত্র বড়রানীই আমাদের শক্র-নাম কীর্তন কর্তে শিক্ষ। দিয়েছে। 

হিরণ্য । [ সবিশ্বয়ে ] তবে অন্ঠে আর কে শিক্ষা দিয়েছে? 

কয়াধু। দেবধি নারদই প্রহ্লাদকে হরি-্ত্র শিক্ষা! দেবার গুরু | 
হিরখ্য। র্যা! বলকি? দেবধিনারদ? 

কযাধু। সত্য, মহারাজ | বরং প্রহলাদই আবার দিদি পীর 
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কুষ্তক্তি শিক্ষা দেবার শিক্ষাদাতা | দিবানিশি প্রহলাদের মুখে এ নাম- 
কীর্তন গুনে গুনে, দিদি শেষে এঁ নামই সার ক'রে বসেছিলেন। এ সব 
কথা আমি তোমাকে আগাগোড়া গোপন ক'রে গিয়েছিলাম । 

হিরণ্য। ওঃ, কি ভূল করে ফেলেছি, বড়রাঁনীকে নির্বাসিত ক'রে ? 

কেন করূলে এ সব তুমি? 
কয়াধু। হিংসায়। যেদিন তুমি আমার হ্বাদকে রাজ্য ন! দিয়ে, 

স্ববাহুকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তপস্তা-যাত্রা করলে, সেইদিন থেকেই 
লুবানর সর্ধনাশ কর্বার চক্র, সেনাপতির সঙ্গে করতে আরম্ভ কঃরে- 

ছিলাম। তুমি ফিরে এলে সেই আগুন সহস্র শিখায় জালিয়ে তুলে- 
ছিলাম। তারই ফলে স্ুবাহুর স্বর্গ ত্যাগ করে পলায়ন- _ভান্থমতীর 
নির্বাসন_ মহাত্মা আর শোভার অনৃশ্য হওয়া। আহা! আজ মনে 

পড়ছে, মহারাজ, দিদির সেই বিদায়ের দিনের সজল চক্ষের দৃষ্টি আর 

তার সরল উপদেশ গুলি 
ছিরণা। কিন্তু দেখলে, কয়াধু! পরের সর্বনাশ করতে গিয়ে 

প্রথমতঃ নিজের বিপদূকেই টেনে আন্লে। নিজের পুত্র প্রহলাদকেই 
প্রথম হারাতে বসেছ। 

কয়াধু। আজ সে কথা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছি । তখন মনে 
করি নাই যে, তুমি নিজ পুত্র প্রহলাদের উপর এতদুর কুদ্ধ হঃয়ে 
উঠবে। একমাত্র বড়রাণীর দোষ দিয়েই প্রহ্লাদের সকল অপরাধ 

ঢেকে রাখ ব--এই ছিল আমার উদ্দেশ্ত ; কিন্তু সবই দেখছি, এখন 

বিপরীত হঃয়ে দীড়াল! ধর্থের চক্ষু কেহই রোধ ক'রে রাখতে 

পারেনা। 
ছিরণ্য। বুঝলাম ব্যাপারটা এতদিনে | তবে বড়রাণী প্রহনাদের 

শিক্ষাঙ্গাত্রী নী হ'লে, তার ্বাবি-হন্তাকে ত পুজা করেছেন? বিশেষতঃ 
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আমার নিষেধ-সন্ত্ে। কিন্তু তার জন্ত তার শিরশ্ছেদ না৷ ক'রে নির্বাসন 
দিয়েছি, এতে বরং নিজের প্রতিজ্ঞাই আমি ভঙ্গ করেছি। শু য তোমার 
প্ররোচনাতে কিছু করি নাই, কয়াধু ! 

কয়াধু। সেই সঙ্গে সঙ্গে যে, মহাত্বাও চলে গেছেন-_নুবাহু আর 
শোভাও চলে গেছে। তাঁরাই যেন এ রাজ্যের লক্মী ছিলেন। আঙি 
তখন হিংসার চক্ষে দেখে কিছুই ঠিক পাই নাই! আজ আমার সে চক্ষু 

ফুটেছে! আঙ্গ বুঝতে পেরেছি যে, এই রাজ্োর কি সর্বনাশ করেছি 
আমি। 

সহস! উদ্মাদ আসিয়া গাহিল। 
উন্মাদ ।-_ 

গান 

ওই কাল সাপিনী নকল থেয়েছে। 

ঘরের ভিতর ব'সে বসে শুধু, 

হিংসার বিষ ঢেলেছে॥ 

হায়, ঘরের লগ্বী ক'রে ঘর-ছাড়া, 

হ'য়ে গেছ রাজ। তুমি একদম লক্ীছাড়।, 

ওই কালসাপিনী ঘের ডাকিন্সী, 

তোযার় মরণ-পথে এনেছে । 

তুমি যতই খাটাও বল, 

তুমি যতই খাটাও ছল, 
কিন্তু আড়াল থেকে ঘুরছে যে এক কল, 

ী মেই কলে যে সব ঠকেছে॥ 

পরস্থান। | 

কয়াধু। একটুও মিথ্যাকথা বলে নাই উন্মাদ! সত্যই মি ভীষণ 

কালনাপিনী। আমার বিষেই এ রাজ্য াডিরিরর নি। 
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তমাকে এগনই কেটে ফেল, মহারাজ! নতৃবা এ রাজোর কল্যাণ 
হবে না। ও 

হিরখ্য। যাক, রাণি! আমি একটু নিভৃতে গিয়ে সকল কথা 
ভাবব। মানসিক অবস্থা আর মস্তিষ্কের গতি আমার আজ বেশ 

ভাল নাই। [গমনোদ্যত] 

ততক্ষণ শগরপালের প্রবেশ । 

ধবাদ? 

নগর-পাল। এবারও কুমার রক্ষা পেয়েছেন। 

[ অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান । ] 

[ হিরণ্যকশিগু সবিশ্বয়-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নগরপালের মুখের 

দিকে চাহিয়া থাকিয়! নিঃশবে গভীর চিন্তামগ্নভাবে প্রস্থান 
এবং তৎপশ্চাৎ নগরপালেরও নতমুখে প্রস্থান 

কয়াধু। গ্র্লাদ পন্বদ্ধে কোন কথা মুখে আন্তেও আর মহারাজের 

কাছে সাহস হয় না। আমার জন্তই গ্রহলাদ আমার বার বার মৃত্যুমুখে 

পতিত হচ্ছে। আমি যদি পূর্ব হ'তেই গ্রহ্লাদের দিকে তাকাতাম, 
তা” হ'লে আর এতদূর গড়াত না। হায়! কীযে একটা সর্বনাশ 
ঘট্বে। তা যেন করনাও কর্তে পারছি না। কয়াধু! রাক্ষপি! তুইই 

সব খেলি-_তুইই সব খেলি__ 
[ প্রস্থান । 



মিরর ্ পপ মস রা 

ভকুর্থ দৃষ্ঠে 
সমুদ্র-তীর 

প্রহলাদকে কোলে করিয়! লক্গমী বসিয়াছিলেন 
লক্ষ্মী ।__ 

গান । 

আজ পেয়েছি রে কোল ক্রোরে, 

ওয়ে আমার প্রাণধন। 

আজ শুক্তধনে কোলে পেয়ে, 

জুড়াল তৃষিত জীবন । 

এমন হরিযোল! পাখী, 

ভ্রিংদংসারে হ।হি দেখি, 

আজ সিন্ধু-জলে সি্কুবালা, 

পেয়েছে তার প্রাণের রতন ॥ 

রাখালবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ। 

কষ ।-- 

গান ॥ 
বলি, ঘেশ ত এসেছ, কোলে তকর়েছ 

আমারি গক-প্রাশধনে । 

দাও দাও কোলে আসার গ্বপ্তবে. | .. 



২৪৮. | প্রচ্াল-ল্সিত্র ৫ অঙ্ক 

লক্মী।--(আমার ধে সাধ মেটে নাই) (এমন হরিভক্ত বুকে ধ'রে) 

তুমি সদা কাছে খাক, সদ চোখে দেখ, 

তবু মেটে নাকে! সাধ পরাণে ॥ 

কু ।-- গঅ।মার তক্ততর়ে খেলা, তক্ত তরে লীল।, 

তক্ত ছাড় আমি রইতে নারি। 

লগ্লী।-- (তোমার এই ত খেলা) (তক্তে ফেলে ঘোর বিপদে) 

(তোমার লীলাধেলার বালিহারি) 

তুমি কাদ।বার গৌসাই, : দয়ামায়। নাই, 

নিঠর আর কে তোমার মতন ॥ 

প্রহলাদ! বল দেখি, আমি তোমার কে? 

প্রহলাদ। তুমি আমার মা। 
লক্্মী। তবে এ মায়ের সঙ্গে কোন কথা কইছ ন! কেন, প্রহলাদ ? 
প্রহলাদ। তোমাদের হু'জনকে পেলে আর কোন কথা ত তার থাকে 

না, মা! 
লক্মী। কই, আমাকে ত কখনও তুমি একবারও ডাকও নি? 
প্রহলাদ । হরিকে ডাকলে কি তোমায় ডাকা হয় না? রাধা আর 

কৃষ্ণ ত পৃথক নও তোমরা । তোমরা যে, ছুয়ে এক আবার একে 

ছুই। | 
কফ) প্রহলাদ আজ তুমি বর নাও।,. তোমার সাধন! পুর্ণ হয়েছে-_ 

তোমার সত্যাগ্রহ এতদিনে সিদ্ধ হয়েছে! তোমার মত সত্যাগ্রহী ভক্ত 

আর ভ্রিলোকে ফোধাও নাই! হিংসাশূল্ত প্রাণে তুমি যে সতোর আশ্রয় 
গ্রহণ ক'রে চলেছ, তেমনটা আর এতদিন কেউ পারে নাই! প্রহ্লাদ! 
যুগে যুগে যেন তোমার সভায় সত গ্রহী ভক্তের আবির্ভাব হয়। এখন 
বে বর চাইবে, ভাই ফেবে!। 



রথ দূত |] প্রচ্লাদ -চল্লিঞ্জ হ 

গ্রহলাদ ৷. 

গান । 

জনম জনম ভরি তোমারি সাধন। করি' 

সাধ ত পোরে ন। প্রীহরি। 

আমি নাহি চাহি আন্ বর+ দেহ মোরে এই বর 

| যেন তোঙারি সাধন? কৰি । 

(আমি মুক্তিও চাহি ন।) (ভক্তি অন্থুরক্তি ছেড়ে) 

আমি তোমাতে না হব লীন, এই ভাবে চিরদিন, 

_ সোমারি চরণ আমি করিব সেবন ॥ 

(আমি-তুমি হ'তে চাই না) (তুমি ধাক আর আমি ধকি) 

(তুমি সখা আমি সখী) (তুমি প্রভূ আমি দ।সী) 

আমি চিনি হ'তে চাই না হরি, চিনি খেতে ভালবাসি, 

আমি জনম জনম ত্তরি শুন্ব তোমার মোহন-ব ।শী॥ 

রুষ্চ। [ উচ্ছ্বীসের সহিত প্রহলাদকে বক্ষে ধরিয়! দাড়াইয়া সুরে ] 

ওয়ে আয় রে আমার প্রাণের ভক্ত 

আজ প্রাণে প্রাণে গেখে রাণি ॥ 

লক্দী। [ উঠিয়া গ্রহলাদকে জড়াইয়! ধরিয়া নুরে ] 
এমন ভক্ত নাই কোধ! আর, 

তুই রে মোদের প্রাণের পাী ॥ 

আঙ্ক দেখ রে চেয়ে ভক্ত সনে, 

তগব।নের মাথামাধি || 

প্রলাদ। [জুরে] 
যেন এই ভাবেন্ে বিভোর হ'য়ে, জনম জনম খাঁকি। 

সবাই চাীদষানে হরি ব'লে, হতি-প্রেছে হাত দেখি ৪. 

[লা নাগ সান 



২৫০ প্র্জাল-ভক্টিত্র [৫ম অন্ধ; 

পহ্থগম লস্ট 
শিক্ষাগার 

বড়*বৌ ও ভৈরবাচার্ধোর প্রবেশ 

ভৈরব । [ রোদন-ম্বরে ] কি হবে, বড়*বৌ £ দাদা! যে অনাহীরেই 
কারাগারে ম'রে যাবে। মাথা খারাপ না হলে কি এ দশা ঘটে ? 

বড়-বৌ। না, তিনি যে নুধা পান ক'রে বসে আছেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা 

ত আর তার নাই, ঠাকুর-পো। 

ভৈরব । কোথায় পাবে সুধা সেখানে, বড় বৌ? মুধার ভাগ 

একটাও দেবতার! শ্বর্গে রেখে যায় নি। 

বড়-বৌ। রেখে না গেলে কি হয়, তিনি যে হরিনামণ্মুধা পেয়েছেন, 

সে যে অফুরস্ত, ঠাকুর-পো ! 

ভৈরব । এ ত তোমাদের মাথ! খারাপের কথা! তোমারও দাদার 

দশ! ধরেছে ! হায়__হায়! আমার অমন পঞ্ডিত দান্াঁ-এক মাথা 

খারাপেই যাটি হস্ল গো? 

বড়-বৌ। না গে না, মাটি হয় নি--বরং খাঁটিই হয়েছেন । 

ভৈরব । আরে, ভূমি বুঝ ছ না, বড়-বৌ! যে অন্ধকার কারাগারে 

দাদা আছে, সেখানে আহার নাই-_নিদ্রা নাই--গুকিয়ে শুকিয়ে শুট্কী 

মাছেয় মত হ₹ঃয়ে যাচ্ছে! ভার পর এ কারাগারের মাটির সঙ্গে মাটি হওয়া! 

বতেষাটি হতে সার বাকী থাকৃণ কৈ? 
হড়-জে।.. বল্লাহই তত, হক্সিযার তথা পান করূলে, তার আর কখনও 



মৃত্যু কাছে ঘেঁস্তে পারে না। দেখছ না -প্রহলাদকে দলা তা 

চেষ্ট৷ ক'য়েও মার্তে পার্ছেন ন!! . 

ভৈরব। তা”ত পারছেন না; কিন্তু মে কি এ হরিনানের শপে |. 

বড়-বৌ। তবে আবার কি? হরি নিজে এসে প্রন্থদাঁদকে রক্ষা 

কর্ছেন। | 

ভৈরব । আরে, সে যে রাঙগপুত্র--তার কথা স্বতন্ত্র! তাকে রক্ষা 

করতে সকলেই আনেন; কিন্তু এ যে গরীব ব্রাঙ্গণ-_দীন-ভিখারী, ভাতে 

জাবার মাথ! খারাপ ! এখানে কে মরতে আস্বে বল? 

বড়-বৌ। এ দীন-ভিখারীকেই তিনি বেশি করেই দয়া করেন 

ঠাকুর-পো!! তিনি যে দীনের দয়াল। 

ভৈরব। সেটা কি বেচে থাকৃতে থাকৃতে, না মরে গেলে? 

বড়-বৌ। রাখে ক্কঞ্চ মারে কে? 

ভৈরব। ও বুলিটাও শিখে ফেলেছ ? তোমরা দেখ.ছি, (লাই 

মাথ। খারাপের দল! 

বড়-বৌ। আচ্ছা, ঠাকুর-পো! তুমিও একবার ও নামটা ক”রে 

দেখই না কেন ? 

ভৈরব! হা, তা হঃলে আমাকে কারাগারে গিরে সেট তই 

মাছের দলে মিশতে হবে আর কি? 

বড়বৌ। জীবনে যঙ্গি একবারও ব'লে দেখতে, ঠাকুর-পে! ? 

ভৈরব । আষার ত. এখনও গ্রেতটা মাখা খারাশ হা ওঠে নি? 

বড়-বৌ। আচ্ছা, একবারটী বলে দেখ না! 

ভৈরব। একবারক্ী বল্লেই হবে? 
বড়-বৌ। ভ্রক্ি ক'রে প্রাণখুলে একবাঁরটী রলরসই ছবে। টি, 

ভৈরব । আঙ্ছা, রাজী আছি । কিন্তু এ একবারটায বেশি ময়)... 



২৫২ প্রজ্লাদ্-ভক্লিত্ [এব খক্চ 

 বড়বৌ। আচ্ছা) কিন্তু খুব প্রাণের সঙ্গে। 
ভৈরব। আচ্ছা খুব প্রাণের সঙ্গেই হুবে। [চারিদিকে চাহিয়া লইয়া] 

কেউ কোথাও নাই ত? তবে একবারটী ব'লে ফেলি, বড়"বৌ! তুমি 
গুরুজন, অত ক'রে জিদ্ ধরেছ যখন- তখন ষ। থাকে কুল-কপালে ! 

বড়বৌ। হা, বল। চোখ বুজে হাত যোড় ক'রে-খুব 
ভক্তিভাবে ৷ 

ভৈরব | [ চক্ষু মুদিয়া করযোড়ে ] এইবার বলি তবে? একবারটা 
ধু [ হরিবোল ] এই একবারটা বলেছি, বড়-বৌ! থুব ভক্তি ক+রেই 
বলেছি কিন্তু; আচ্ছা, আর একবার বলেই দেখি না। হরিবোল ! 

বড়-বৌ, বড় মিষ্টি লাগছে যেন। আচ্ছা, আর একবার বলে ফেলি। 
হরিবোল _হুরিবোল-_হুরিবোল ! ব্যদ্-_আর নয়। হরিবোল! যয! 
এবার যেন আরও মিষ্টি । ভারি মজা ত! বলি তবে আর একবার-- 

হরিবোল ! না থামতে দিচ্ছে নাকে যেন এসে বলাচ্ছে, বড়-বৌ ! 
বলি আবার-_হন্িবোল--হরিবোল-_হুরি হরিবোল! বাঃ রে, এ যে 

আপনিই মুখ দিয়ে ছড় হড়, ক+রে বেরুতে আরম্ভ হ”ল-__-আর যে থামাতে 
পারা বাচ্ছে না! একেবারে খাটি টাট্কা মধুমাখানো | বল, বড়-বৌ-_ 
ভূষি বল! আর ভয় নাই-_যায় প্রাণ যাবে ভিক্ষা মেগে খাব। তুমিও 

বল, বড়-বৌ। 
উভভয়ে। [ একনুরে ] হরিবোল--হরিবোল--হুরি-হরিবোল ! 

ভৈরব । এইবার বাছু তুলে বল্ব-নেচে নেচে বল্ব। [ তথাকরণ 
এবং স্থুরে ] ছরিবোল বল্ রে-_হরিবোল বল্ রে। 

বড়-বৌ। দেখ.লে, ঠাকুর-পে1! নামের কী গুণ ! 
ভৈরব ।: আরে, এখন আর বাজে কখা ক'য়ো না! বল গুধু-- 

. হয়িযোধ-সহরিবোল। : ওগো, ছড়, ছড়, ক'রে মধু চেলে দিচ্ছে গে ] 



নব] আ্দাদভকিল 
প্রহলাদ ! প্রহলাদ! কোথায় বাবা তুই? অমন নাম তুই কোথায় 
পেয়েছিলি রে? কেন তোকে মানা! করেছিলাম ? কেন তোকে মেরে- . 

ছিলাম? আর আমাকে কি ক'রে ফেল্লি রে--কি করে ফেল্লি? 
বল- বল,*বড়-বৌ ! আবার বল-_আবার বল। 

উভয়ে। হরিবোল--হরিবোল-_-হরিবোল ! 

[ বলিতে বলিতে উভয়ের প্রস্থান | 



১৫৪ প্রজ্ছলাদ-চল্সিত [ক্ষোড় অঙ্ক; 

প্রেোড় অঙ্ক 
রাজসভ। 

নগরপাঁল অন্নিকুণ্ড যথাস্থানে সঙ্জিত করিয়া তাহাতে অন্নি-সংযোগ 
করিল। অনল জলিয়া উঠিল। উন্মাদিনী কয়াধু প্রহনাদকে কোলে 
করিয়াছিল। উদত্রান্তচিন্ত হিরণ্যকশিপু প্রহনাদকে জোর করিয়া 
ছিনাইয়৷ লইবার চেষ্টা করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন । 
কয়াধু। [চীৎকারপুর্বক ] ওগো! ওগো! রক্ষা কর-_রক্ষা 

কর-দোহাই, মহারাজ! আমার গ্রহলাদকে রক্ষা কর। 
হিরণ্য। [ আরক্ত নেত্রে সক্রোধে ] না-_-শার কিছুতেই রক্ষা নাই! 

আজ ম্বহত্তে এ প্রহ্থলিত অনলকুণ্ডে প্রহলাদকে নিক্ষেপ কর্ব, দেখি 
কেমন ক'রে হরি এসে রক্ষা করে । কেন, রাণি! নাহি রাখ বাণী? 
ছেড়ে দাও--ছেড়ে দাও । 

কয়াধু। দোহাই, মহারাজ ! দোহাই, মহাগাজ ! 
হিরণ্য। কিছুতেই না। [ প্রহলাদকে ছিনাইয়া লইয়া স্বহস্তে 

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করির। ] এইবার ৰাচ. দেখি। 
কয়াধু। [ অস্থিরভাবে ] হায়! হার! হীয় ! দেবো--তবে আমিও 

এঁ অনলে ঝাপ, দেবো! [ঝাপ দিতে উদ্ভত, হিরণ্যকশিপু সজোরে 
বাছবেষ্টনে ধরিয়া রাখিলেন; কয়াধু ছট্ফট্ করিতে করিতে বাহু-পাশ 

হইতে মুক্ত হইবার চেষ্! করিতে করিতে ] ছেড়ে দাও-_ছেড়ে দাও _. 
আমি সী, দেবো---আমি বাপ, দেবে! 



 ছিরপ্য। [সহসা ভাবাস্তরিত হইয়া ] চুপ, চুপ! ইলল 
শোন-_ প্রহ্লাদ বুঝি তার হরিকে ডাকৃছে ! 

প্রহলাদ। [ অগ্রিকুণ্ড হইতে স্তরে] করিযোদ- হিযোদ_ | 
হরিবোল ! 

কয়াধু। [ বিচলিত ভাবে ] মহারাজ! মহারাজ! এ-এঁ-ঁ-_ 
হিরণ্য। আর গোল ক'রো না, মহিষি! হরিকে প্রহলাদের 

কাছে আস্তে দাও। হপ্ি এসে উপস্থিত হ'লে আর কিছু ভয় থাকবে 
না_ঠিক বাচ্বে তা” হলে-_অতল সমুদ্র-তল হতেও যে হরি এসে 
প্রহলাদকে বাচিয়ে ছিল, এবারও বাচাবে, মহিবি-_এবারেও বীচাবে। 
কোন ভয় নাই_কোন চিন্তা নাই! এ শোন-্রি এসেছে! 
[ সানন্দে ] আর চিস্তা নাই-_আর ভাবনা নাই । 

[ অস্লিমধ্য হইতে সমাধিমগ্ন প্রহলাদকে লইয়া গীতকণ্ঠে কফ 
ধীরে ধীরে উঠিতেছিলেন ] 

গান। 

যে জন প্রাণ পুলে হরি হরি বলে, 

তার কি মরণ হয় রে।। 

অনল মাঝধ!রে রাণি আমি তারে, 

হরি-ভ্তের নাহি ক্ষয় রে।। 

হরিতক্তের তরে অনল মাঝে, 

কেমন তিল সরসী রাজে, 

(যারে রাখে কৃষক মারেকে তায়) 

(ওরে সাধে কি বিধ সুধ! হয় রে) 

আমি ্তি-ডোরে বাধা, তাই ভক্তের বাধা--.. 

চাই হ'য়ে সদর রে | 

পদ : 



১৫৬  প্রজ্লাদ-চল্িত্র [জোড় অন্ধ; 

হিরগ্য। কী মিষ্টি বাশী--গুন্ছ, কয়াধু? কে বাজাচ্ছে জান? 
প্রহলাদের হরি। কিন্তু তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না। 

কয়াধু। [ আবেগে হস্ত প্রসারিত ফিরা] রে আয়, প্রহলাদ-_ 
আয়-_-আয়! 

কষ । যাও, প্রহলাদ-_মায়ের কোলে যাও। [অদৃশ্য হইলেন ] 
কয়াধু। [ প্রহলাদকে কোলে লইয়া] আজ তোকে বুকে ক'রে 

রাজ্য ছেড়ে নিবিড় অরণ্যে পালিয়ে যাব | [যাইতে উদ্যত ] 
হিরণ্য। [ শাস্তভাবে ] না-কয়াধু, আর ভয় নাই। আজ হ'তে 

আমি আর প্রহ্লাদকে কিছু বল্ব না। দাও প্রহ্লাদকে একবার আমার 
কোলে। বার স্পর্শে জলস্ত অনল আজ শীতল হয়ে গেল, দেখি তার 
স্পর্শে আজ আমার বুকের আগুন শীতল হয়কিনা! [কোলে করিয়। 
বসিলেন ] যাও, কয়াধু! নিশ্চিন্ত মনে অস্তঃপুরে চলে যাও-_আমি 
এখনই ভান্ুমতী আর তাদের সকলকে অনুসন্ধান ক'রে আন্তে চর 
পাঠাব। 

করাধু। তাই পাঠাও, মহারাজ! তা” হলেই এ রাজ্যে আবার 
শাস্তি ফিরে আস্বে। 

| প্রস্থান | 
শারদের প্রবেশ । 

নারদ। আর চর-পাঠাতে হবে না, দৈত্যপতি ! মহামতি মহানাভ 
আর হ্থবাহ অরণ্যমধ্যে ধূর্ত সেনাপতির করে.নিহত। সেনাপতিও শোভার 
হস্তে বিধবস্ত। পরম! বৈষণবী ভানুমতী বৈকুঠে বিষু-পাদপয্ে অবস্থিত। 
ুদ্ারী শোছা! মছাশক্তি মায়ের সঙ্গে মহা সাধনার নিযুক্ত । 
ছিপ. -&$, কি ছুঃসংবাদ !. অনেক দিন যে, দেবধিকে দেখি 



জহি হলের সে কী 
নিজ কিন্ত তাবখন হ'ল না, কাজেই এখানে আস্তে ছাল 

বিশেষতঃ শিক্যের নিকট হ”তে আজ গুরু-নক্ষিণাটা নিন্ধে ঘেতে হবে! . 

হিরণ্য । কে শিষ্য এখানে দেবধির ? 
নারদ । রাজপুত্র প্রহলাদ ৷ 

হিরণ্য। [ সানন্দে ] প্রহ্লাদ দেবধির ব্ প্রহলাদ! বাবা! 
এঁ দেখ তোমার গুরুদেব এসে উপস্থিত-_ প্রণাম কর। 

প্রহলাদ। গুরুদেব! অধম শিষ্বোর প্রণাম গ্রহণ করুন। 
[ প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ | 

নারদ । আর অধম বল্লে চল্ছে না, প্রহলাদ! আজ আমাকে. 
গুরুদক্ষিণা দিতেই হবে। 

প্রহলাদ। কি দিলে গুরুদক্ষিণা দেওয়া! হবে, গুরুদেব? 

নারদ। ব্যস্ত হ'তে হবে না, ঠিক সময়েই বল্ব। 

হিরণ্য। আজ আপনার শি্তকে যে, আমি শ্বহন্তে জলম্ত অনল” 

কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলাম, দেবধি ! | 
নারদ । কিসে রক্ষা পেলে? | 

হিরণ্য। সেই কথাটাই আজ ভাল করে শুন্য প্রহানাদেয সুখে। 
বল ত, প্রহলাদ! তোমাকে আজ অনল-মধ্যে কে রক্ষা করলে? 

প্রহলাদ। আমি ত কিছু জানি না, বাবা! আবি জানি যে, আঁধি 
যেন একটা নীল সরোবরের মাঝে একটা নীলপয্নের উপরে খুদিরেছিলাম 

হিরণ্য। আদ তোবার হয়ি এসে তোমাকে বান নাই? তবে চে. ্ 
বাশী বাজাচ্ছিল তখন ? 

প্রহলাগ। [ সাগ্রছে ] বাঁশী শুনতে পে, মানা! . আছি . 
ত জজ কিছুই শুন্তে পাই নাই! 

প্র-+১৭ 



তত মনি 

২৫৮ প্রজ্লাদ-চম্রিজ [ ক্রোড় অন্ক; 
রখ. 

নারদ। জামি বুঝতে পেরেছি। আজ সমাধিমগ্ন গ্রহ্লাদকে 
. "কোলে ক'রে নীল কমলরপে সেই নীলমাধব হরিই অনলমধ্যে নীল 
 সরোবরের সৃষ্টি ক'রে ব'সেছিলেন। ধন্ত-_ধন্ত রে, গ্রহলাদ-_ধন্ট ! 

হিরপ্য। [ সবিশ্ময়ে ] আমি যে নিজেই এবার সম্মুখে দাড়িয়েছিলাম, 
দেখতে পাই নি ত কাউকে সেই জলন্ত বঙি-কুণড মাঝে গ্রবেশ করতে ? 

নারদ । ভুলে যাও কেন, দৈত্যরাজ | হিজরি যে একজন 
শ্রেষ্ঠ মায়াবী ? 

প্রহলাদ। আর তিনি যে, সব স্থানে--সব রা আছেন, বাবা! 
এমন স্থান বা এমন কিছু নাই ফে-_হুরি আমার তার মধ্যে নাই! 

[ সুরে] সে যে জলে স্থলে আকাশে, অনল অনিলে ভাসে । 
হিরণ্য। আচ্ছা,_প্রহলাদ! সব স্থানেই তোমার হরি আছেন ? 
প্র্লাদ। হা, বাবা! সব স্থানেই হরি আছেন। 
[হ্থরে] (তিনি সর্বব্যাপী হে) (হরিশূন্ত স্থান কোথা নাই) 

পা বিশ্বব্যাপী-_তাই বিষুণনাম গে! ॥ 
'ছিরপ্য। আচ্ছা, এইবার-_এইবার শেষ-পরীক্ষা হবে, প্রহ্লাদ । 

দেবধি সাক্ষী। [চস্কু আরক্ত হইয়া উঠিল ] 
: নারদ. [ শ্থগত ] আবার শক্রভাব এসে উপস্থিত হিরণ্যকশিপুর 

চত্বর আরক্ত-_ললাট কুঞ্চিত-_ওঠাধর কম্পিত! ঠিকই হয়েছে। 
শত্রভাব ন! এলে ত হবে না| 

০. প্রহলাদ। আবার অমন ক'রে চাইছ কেন, বাবা? এতক্ষণ ত বেশ 
ছিলে | প্লাগ ছাড়, বাবা! রাগ ছেড়ে অনুরাগ দেখাও। চক্ষু আরক্ত 
ন। ক'রে, সজল কর; ক্রোধে না কেঁপে, প্রেমে গদ্গদ হ+য়ে ওঠ। 

হিরণ্য। [. বল্কাধে ] ক্ষান্ত হ নির্বদ্ধি, বালক! আবার মৃত্যু 
রি টের 

| সাধ হছে? 



প্রহলাদ [ উদ্ধ'সুখে করযোড়ে সুরে ] 
হরি কপ! কর পিতারে, বলি আমি ফাতরে, 

(তুমি কপাসিন্ধু কপামর হে ) (আমাক পিতারে ভারিতে হবে) 
দুস্তরে নিস্তার দয়াময় ছে ॥ 

হিরণ্য। চুপ. তরবারি নিষ্ষাশিত করিয়া ] না--মাগে পনীক্ষা। 
[| তরবারি কোষ গুপ্ত করিয়া ] আচ্ছা, বল্ প্রহলাদ! এ স্তান্তের মধ্যে 
তোর হরি আছে কি না! 

প্রহনাদ। আছেন, বাব! | 

হিরণ্য । যদি না থাকে, তা' হলে আজ তোকে স্বহস্তে টুকরো 
টুকুরে! ক'রে কাটব। এখনও ঠিক করে বল্-আছে কি না? 

প্রহলাদ। হা--বাবা,-আছেন। 

[ হিরণাকশিপু তৎক্ষণাৎ ক্রোধে উত্থিত হইয়া তরবারি দ্বার! 

সতস্ত দ্বিখণ্ড করিলেন এবং সেই মূহুর্তে ভীষণ হুষ্কার করিতে 

করিতে ভীষণ মৃত্তি নৃসিংহ স্তত্ভ হইতে বহিগ্তি হইলেন। 
হিরণ্যকশিপু ভয়ে থর্ থর্ করিয়া! কাপিতেছিলেন। এমা 

করযোড়ে দাড়াইয়াছিলেন। ] 

নারদ । [ স্বগত ] এবার নরসিংহ সৃত্তি। সৃষ্টিতন্ববের ক্রমবিকাশ! 

অর্ধ নর-_অর্ধ পপ্ত। [ধ্যান মগ্ন হইলেন ] 
হিরপ্য। [ সভয়ে ] 

একি রে-_একি রে মৃত্তি ! 

ভীষণ-ভীষণ-.অতীব ভীষণ ! 

অর্ধ ল্র অর্দ সিংহ-_-নরসিংহ রূপ । 

ওই---ওই বর্ধিত শরীর? 

দেখিতে দেখিতে 



বঙ্গাওড ব্যাপিয়া, 

জল স্থল অন্তরীক্ষ সব আচ্ছাদিয়। 

একযাত্র নয়সিংহ নুত্তি বিদ্যমান । 
কি ভীষণ জটাজাল ব্যোমতল ভেদি-_ 
উর্ধমুখে গিরিপ্ঙ্গ সম | 
চজ্জ হু্য-চক্ষুদ্বর ! 
মস্তকষ--আকাশ! " 

বিরাট-_বিরাট মূর্তি ! 

_ নাপারি চাহিতে আর । 

নরলিংহ। 

হিরণ্য। 

ওই-_ওই প্রাতি অঙ্গে রোমকুপ হ'তে 
কোটি কোটি হিরণ্যকশিপু, 
কোটি কোটি হিরণ্যাক্ষ 

হযে বহির্গত-_. 
বিকট বদন মধ্যে করিছে গ্রবেশ। 

[ঘন ঘন হঙ্কার] 

ওই পুনঃ ভীষণ হুঙ্কার ! 
শ্রবণ বধির হয়--শ্রবণ বধির হয়| 

কোথা বাই-_কোথায় পালাই ? 

[ বেদিকে পলাইতে চেষ্টা, সেইদিকে সম্থুখে নৃসিংহ মূর্তির আগমন ] 

না পারি পালাতে __ 

সর্ধাফিকে ওই মৃত্তি! 



টা প্রজ্জাদ-চন্সিত্র ২৯৯ 

হিরণ্যকশিপু আবি, | 

বিধাতার বরে-- 

সর্বজয়ী হিরণ্যকশিপু আমি ! 
আয় যুদ্ধে-করি পরাজয়। 

[ হিরণ্যকশিপু অসি ঘূর্ণন করিতেছিলেন ) নরসিংহ হুঙ্কার 

করিতে করিতে বিন! অস্ত্রে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ] 
গেল অন্ত্র--গেল অস্ত্র 

নরসিংহ করিয়াছে গ্রাস। 

নাহি আর পরিত্রাণ! 

কে আছ কোথায়--রক্ষা কর মোরে।, 

পরিত্রাহি--পরিত্রাহি-বায় প্রাণ যায়। 

[নৃসিংহ সহসা! হিরণ্যকশশিপুকে ধরিয়া! নিজ উরুদেশে পাতি 

করিয়া, নখর দ্বারা বক্ষঃ বিদীর্ণ করত নাড়ীগুলি বাহির 

করিলেন ; হিরপ্যকশিপুর সংহার হইল। ] 

নারদ । প্রহলাদ! তোমার পিতার উদ্ধার হয়ে গেল। তুমি 

এখন স্তব স্বারা হরি যাতে এ ভীষণ মৃত্তি সংবরণ করেন, তাই কর। 

নতুবা স্থষ্টি রসাতলে যায় ! 

প্রহ্লাদ্দ | [ করযোড়ে ) 

স্বর সম্বর রূপ হরি দয়াময় । 

নতুবা এ স্ষ্টিলীল! ধ্বংস বুঝি হয় ॥ 

[ তৎক্ষণাৎ নৃসিংহ মৃষ্ধি পহ ছিরপ্যকশিপু অনৃষ্ঠ হইলেন, প্রবং . 

সেইস্থলে হাত্তমুখে রাধাকফের যুগলমুন্তি দৃ্ত ছইল। 

নারদ। এইবার গুরুদক্ষিণা ভোষার কাছে প্রাঞ্ত হ'লাম প্রহ্দাধ !.. 

এই দক্ষিণা জন্ত আজ এখানে আমার আগমন | 



২৬২ প্রজ্যাদ-ভক্তিত- [ক্রোড় অঙ্ক; 

প্রহলাদ। [ করযোড়ে ] স্তব গান।. 
জয় জগদীশ হরে। 

তব কর-কমলবরে--- 

নখমভূতম শৃঙ্গম্। 
_. দলিতহিরপ্যকশিপুতনুতৃঙম্। 

_ ৫কশব. বৃতনরহরিরপ 
জয় জগদীশ হরে । 

[হ্যন্বন্সিক্ঞা ! 



৯ খানি অনরিয নৃতন নাক 
শ্রপাচকড়ি চট্টোপাধ্যার প্রণীত 

শঙ্জী হাজরার শাস্তি অপেরায় অভিনীত 
কালকেতু ও ফুল্নরার কাহিনী নৃল্য১* 

ভাস্কর পণ্ডিত 
ভোজ।নাধ অপেরা অভিনীত, মুলা ১1* 

ও স্লিজ চাদ সদাগর 
ধীণাপাণি অপেরায় অভিনীত, মূলা ১, 

স্বীন্ন। 
বান্ধব নাটাসমাজে অভিনীত, মুলা ১. 

 শ্রীভোলানাথ কাব্যশা্্রী প্রণীত 

গণেশ অপেরা পার্টিতে অভিনীত, মূলা ১৫০ 

শ্বিভন্তাস্পন্ম নিতাইপদ কাব্যরত্ব প্রণীত 
স্পশ্হিমিভ্উ 

সতান্বর অপের! পার্টিতে অভিনীত হু ১ 

শ্রীঅঘোরচন্ত্র কাব্যতীর্থ প্রণীত 
নউ কোম্পানীর ৪খানি শের অন্ধিনয় 

স্পক্ডি্মেভল 
মেখনাদ-রধ- প্রমীলার চিতারোহছণ মুল্য ১৪, 

উবু ভ্ন 
শনিকোপে মনথাসনির্ধ্যাতন, মুল্য ১।০ 

. প্রহ্যাদ-চর্রিত্ | 
স্ত অভিনব ভাবে রচিত, নুলা ৯]. ্ 



__ কবিবর স্ীযুক্ত অথোক্ষচজ্জ. কাব্যতীর্থ কৃত 
২ খানি শ্ররাধাকৃফ্ের প্রেমভক্তি-মুলক গীতাভিনয়। 

শ্রীরাধার মথুরা-মিলন 
যাহারা গোবিদা অধিকারীর প্কুফাত্র।” পাঠে বা অভিনয় দর্শনে 

আনন্দ উপতোগ করিয়াছেন, তাহার! কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এই ছুই খানি 
গীতাতিনয়ে ভক্তি-বি্বল হুইবেন। 

ইহাতে এমন জুদর ভাবে একতে পগোষ্ঠ” “মান” “কলহাস্তরিত।” 
“বিদেশিনী-মিলদ”  “যোগী-মিলন" “অক্রুর-সংবাদ” “কংসবধ” 
“মাথুর” প্রত্ৃতি পালার সারাংশ সঙ্িষেশিত হইয়াছে যে, একখানি 
নাটকে শ্রীরাধাকফ-লীলার অনেক বিষয় রেখিতে পাইবেন। এবং এ সকল 
লীলা-ঘটিত . জয়দেব, বিভ্ভাপতি, চতীদাঁস, জানদাস, গোবিদদাস 
প্রভাতি মহাজনগণের বাছা বাছা! হ্ুললিত কীর্ভন-পদাবলী বথেষ্ট আছে। 
ভক্ত ভাবুকগণ, কীর্তন গায়কগণ, কুফযাত্রা-গানকারীগণ এ পরম পবিত্র 
কুযোগ ত্যাগ করিবেন না । মূল্য ১।* যাত্র। 

র প্রভাস-মিলন 
নামেই পরিচয় । ইহার মত করুণ রসপূর্ণ গীতাভিনয় আর হয় না। 

ইহাতে শ্ীমতীর বিরছ, দশমদশা, রাই-উন্মাদিনী, বড়ই সুল্লিত ভাবে 
রচিত হইয়াছে । তা ছাড়া নন্দ ষশোদার বুক-ফাটা করুণ রোদন, রাখাল 
বালকগণের সখ! কষে অদর্শনে হাহাকার, প্রভাস-যঞ্জের ছারে হারা 
করে সকলের নানা-লাঞ্ছনা প্রভৃতিতে পাষাণও বিগলিত হুইপ! যাইবে। 
তাহার পয বযজ্ভূমিতে কাহার ক্*, দেবকীর না! যশোদার-_হুন্দর 
মীমাংস! ! ইহাতেও চণ্ডীদাস, জানদাস, গোবিনদাস প্রভৃতি মহাজনগণের 
লীলারসে ভরপুর হুমধুর কীর্ভন-পদাবলী সঙ্গিবেশিত আছে। তক্ত 
ভাবুক রসিকগণের ও কীর্তন-গায়কগণের বড় প্রিষ়্ সামগ্রী হইয়াছে । 
ইহার আভিননে। গানে, পাঠে নি রুরিবে। মূল্য ১।* মাত্র । 

হাতে হ্বাক, 

মিলন কুঙক, ফান,;মৌকাবিহার প্রভৃতি রাখাকৃকের দাবীর লীলা, গৌরি, 
হয়দেখ, চত্বীষাস, বিস্তাপতি, জানঘাস, গোধিলদাস, নরোত্তযাদি মইহীজনগণের 
পদাতজী, প্রসিদ্ধ কান গারকদিগের নানা অবককার বা! জাখর লহ। বুজ্য,1০ সাজ । 

| পাল জামাস-৭পং শিব্ক ধ! লেন, পো; বড়বাঙার, কলিকাতা । 



অপূর্বব বীরত্ব-কাহিনী । ( ধীখাপাণি নাটা-সমাজে অভিবীত ) 
অন্দর মেনফার প্রেম ও প্রতিহিংসা, | ভাষার বঙ্কারে, কাব্যের অলন্কারে 

 দেবাস্থরে মহাসমর ইহার দর্বাঙ্গ সমুজ্ল ! 
৮৯৮৭ ও 8১১8৮৯৯িনি 

আধ্য-অনার্যের সমর-বজে হোত। অনা রুজ্রসেনের কঠোর পরীক্ষা, রী মনস। ও শীতল দেবীর, : 
পল্লাসতীর সতীত্ব-গৌরব চিন্ময়ী প্রতিষ! প্রতিষ্টা; 

সেই বজ, হু্বাসা, দেবহত্ত, আিফ, 
সেই সবিতা, কারু, তড়িতা, বেববতী 
কবির কল্পন-কাননের গ্রশ্চুট প্রথম । 

সহজে সুক্দয় অভিনয় মূল্য ১।* মাজ্জ . 
স্বসংবাদ ! ছাপা হইতেছে |! “সশুীমাবতার” লেখকে 
*শন্বরান্থুর” প্রণেতার নৃতন নাটক শ্রীনিতাইপদ কাব্যরক্্ প্রশীত 

পি আজ্ঞায়, মাতৃকরে শিগুহত্যা 
রেবতীর আলাময়ী উত্তেজন! 
সকলই অপূর্বব মনোমুগ্ঠকর, 

লহজে সুন্দর অভিনয়, মূল্য ১1* মাত্র 

€ পাল্সিজাত-হন্সশ ) অব্রপূর্ণ | 
(বাপাপাশি পাটাসমাজে অভিবীত ) €জ্বাঃ দিব্রোলাষ্প ১ শীকফসহ ইল্জাদি ফেবগণের মুনধ, 

সত্যন্বর অপেন্বাপার্টিতে অভিনীত, “: অঙ্জুনের সুতজা“হয়খ কাশী-মাহাক্ছ্যের পবিত্র কাহিনী 
মর যুদ্ধোছম ইহাতে নেই নাভান, প্রেমগাস, 

কল্সিণীর সীতামুষ্ঠি ধারণ, ছরখ বীযধ, সবর, সন্ধি). 
৮: ভুলসীপঞ্জ ও শ্ীফফনাম-ঘাহাক্থ্য প্রভৃতি সকলই বসছে । 
সু ১ রায় এ 



ন্াাউযইক্সোলীগপেন্র অন্বর্পস্যব্যোগ- স্মুতন্স উকি 
শ্রীঅঘোরচন্ত্র কাব্যতীর্ঘ প্রণীত শ্রীঅঘোরচন্ত্র কাব্যতীর্ঘ-প্রপীত 
সেই হ্াায়-মস্থনকারী নাটক সেই নবরস-বিকশিত নাটক 

নগুঙন্লহ্দী 
( ভাওারী অপেরাপার্টিতে অভিনীত ) | ( শঙগহাজরার অপেরাপার্টিতে অভিনীত ) 

_ বীরকুমার অভিমন্থ্যর বীরত্ব | ভ্রুপদ-সভায় ভ্ত্রোণাচার্য্ের অপষান, 

লক্মণসহ কি সকরণ সনুখ-যুদ্ধ | | কুকরু-পাণ্ডৰ মিলনে পাঞ্চাল-ুদ্ধ। 

নপ্তরথী-শরে অভিমন্যু বধ 3 একলব্যের অপূর্ব গুরুভক্কি ! 

জয়দ্রথবধার্থ শোকার্ত পার্থ-প্রতিজ্ঞা, | কৌরব-সভায় শকুনির পাশাখেলা 
তেজস্থিনী দ্রৌপদীর জলম্ত উত্তেজনা, জ্রৌপদীর বস্ত্রহরণঃ 

গীতাময়ী সুতগ্রার সংযম, পাওব-নিব্বাসন, অজ্ঞাতবান, 

প্রতিহিংাময়ী রোহিণীর ছায়ামৃন্তি; |  বিরাটে ভীমের কীচক বধ, ' 
উত্তরার প্রেমগ্রবাহে শোকের বন্তা, কুকুক্ষেত্রের মহাসমরে__কৃষণের কৌশলে 

ইহা কবির এক অমর-কীন্তি ! বীরবর ভ্রোণাচাধ্য বধ। 
মূল্য ১।* মাত্র মূল্য ১1* মা 

ভরা ভ্ভি-ৰে লাস হকা্থ ইপীচকড়ি চটটোপাধ্যার প্রন, 
বীণাপাশি নাটযসমীজে অভিনীত। এই 

জাটকে এক চোখে কাছিবেন,। অপর চোখে হাসিবেন। যমজ চিরঞীবহর ও হজ 
কিছুর শঙ্গুকর্ণদবয়ের জম-রহন্টে হাতের ফোয়ারা! মুল্য ১২ মাত্র। 

অঘোর বাবুর অভিনব নাটক ট্রস্থকারের অন্ত করুণ রসাশ্রিত নাটক 

বনদেবী প্রভাস-মিলন 
সা, লাব্িভ্রী-স্ত্যন্বান্ন্ | (ইরঙ্গৌরাঙ্গ অপেরাপার্টর অভিনয়ার্থ) 

' সেই বনমধ্যে সত্যবানের প্রাণত্যাগ, | ভক্ত ও ভাবুকের প্রাণের সামগ্রীঃ 
সাবিত্রীর সতীত্বের অপূর্ব বিকাশ ! | শ্রীমতীর বিরহ, যশোদার বাৎলল্য, 
তীর তেজে যমের পরাজয়, এ ৪৮ বা, 
সৃভপতির পুনজ্জাবন লাভ, সর 

হাতরাজ্য বে অন্ধের চক্ষুদান, প্রভাস-যজ্ের সেই বিরাট দৃষ্ত। 

নরম, বুদ্ধ-বিগ্রহ সর্বসমাবেশ। দকলি হয়তেদী-_র্মন্পরশী ! 
(সচিন) মূল্য ১/* মানর। (যস্থ) মূল্য ১ মাঝ. 
পাল ব্বাধাস। ৭ নং শিব ॥| লেন, জোড়ান কো, কলিকাভা। 



আউযান্মোলীগশের জন্েশশ্ন্যোগ- জ্যুত্তজ্ন আডিয্য 

নিতাইপদ বাবুর লেখনী নিঃস্থত প্রতিজ্ঞ 
বতার তজ্ঞা-পালন 

[ সত্যন্বর অপেরার অভিনীত ] | 
একাধারে রামায়ণের সারাংশ লা কাঠ পি 
হরংধ্ুর্জল, রাম-বনবাস, [| ছিতীয় অভিম্্ুল্য বিক্ণর বীর 
মায়ামগ, সীতাহরণ। মাধবিকার প্রেম-পবিস্রতা ! 

তরণীবধ, মেঘনাদবষ | বীর-শিশু বিরজাকুমার ও মশিভদ্রকে 
প্রমীলার চিতারোহণ, | জানি না, জীবনে কে ভুলিতে পারে ! 

ল্লাখপব্য প্রভ্ভাকরের হাস্কপ্রভার প্রভাব! 

প্রভৃতি সবই আছে, অতীব উত্তর, লক্ষণা ও চত্ত্রিকার চরিত্র 
বিচিন্ত্রভাবে চিত্রিত । । মুলা ১* মান | অতি উদ্্বলভাবে চিত্রিত । মূল) ১৫৪ 

প্রবীণ কবি ও যু ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রীত 
শশী অপিকারীর যাত্রাপার্টিতে অভিনীত ২ খানি গীতাভিনয় 

অজামিল-উদ্ধার »* রুক্সিণী-হরণ ১, 
___ আুমধুর স্থললিত সঙ্গী, ত রচনায় ভবতারণ বাধুঅদ্িতীয়! | 

৯ ওসি এটি এ টি ৬০০ 

 একশ্মফল” প্রণেতা স্্ীযুক্ত রাইচরণ সরকার প্রনীত 
শী অধিকারীর অপেরাপার্টিতে অভিনীত ২ খানি নৃতন নাটক 

বেদ-উদ্ধার 
বীরবর শ্বেতবাত রাজার লহিত | ইহার যশ সর্বাত্র, সর্বজনে 
বীরের অ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম | বিরাট বীরত্ব, সর্প তেজস্থিতা, 
আর সেই সিংহবাছ, রুজ্ানন, শন্খগ্রীব, হর্দন, জুম, সুযীম, 
হাংসধবজ, বুষধ্বজ, কুশধবজ, উগ্রাচার্যয, মনত, আজব, বিয়া) 
১৯৮৮৪৮--০ । রেপুকা, বাসন্তী, লহনা, কমল! 
অরুণ, কুঞ্চলিক|, কালিল্দী প্রস্ভৃতি | প্রস্ভৃতির কার্যকলাপে, ঘটনাচক্রে 
অতীব হুবয়গ্রাহী। মূল্য ১/* মাত্র। ] বিমোহিত করিবে। মূল্য ১1* মাত্র! 
৯পাল হ্বাদাস? ৭ নং শিবরুক | লেন, যোড়ার্নাকো) কলিকাতা ।$ 



সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনব নাট কাভিনয়। 
ব! সপ্তর্ধি-হৃজন | কবিবর কেশবচত্ত্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত । গঞ্ভানরের 
জঅপেরার মহা-জভিনয় ; এমন নুন্বর নাটকাভিনয় নাই। সেই অধৃষ্ট 

পুরুষাকারে ঘন্ব, সেই ধীরকুমার অজিত, কুটিল অঞ্জন, বিশ্বাসঘাতক ধৃষ্টকেতু, রামরূপ, 
আদর্শ-বীর ধীরসিংহ, শ্রেহময়ী সত্যবতী, শক্তিময়ী শক্তি, প্রেমময়ী লীল!, ঈধামমী ছোটরা 
জনীতা, তক্িতর! অনিল, আনন্দ লরী প্রভৃতি কবির কল্পনা-কাননের অপুর্ব সৃি 
দেখিয়! মুগ্ধ হইবেন | [সচিজ] মূল্য ১৪* মাত্র ॥ 

রি উদ্ত কবিবর় কেশব বাবুরই রচিত। এই অভিনয়ে সত্যন্থঃ 
৬. অঁপেরায় ষশঃ দিগস্তবিস্তৃত, সেই জয়ন্ত, শক্তক।ম, সমরকেতন, 

প্রসেনজিৎ, অরিসিংহ, বলাদিতা, সিদ্ধেশ্বর, রতনচীদ, অসমপ্রা, সুধাকর, শোভনলাল, বজী, 
গতি, মলিন!, রেবতী, কমলা! প্রভৃতি চরিজ-স্ষ্টি অতি অপূর্বণ [সচিত্র] মূল্য ১৪ মাত্র 

উত্ত কেশব বাবুর রচিত, শশী অধিকারীর দলে অতিনীত। 
জড় ভরত সেই জিতাশখ, রহুগণ, বীরসিংহ। সুব্রত, মন্তপ, পরস্তপ, করুণা, 
ভ্বিরগ্য়ী, পাগলিনী সবই আছে। সহজে হুশয় অভিনয় হয়। [সচিত্র] মূল্য ১।* মান্্। 

হুৃকবি প্রীভোলানাথ রায় রচিত, শশী অধিকারীর শ্রেষ্ঠ অভিনক্প। 
সেই চন্ত্রান্থ,। কমলা, ছুশ্মুধ, শক্তিচীদ পাগল, উজ্জীনক, বীরেন, 

প্রতিতা, বসম্তী, রদ্ধিমা, রঙ্গিনী, ভিখারিণী সবই আছে। [সচিত্র] মুল্য ১৫* মাত্র! 
4 নবভাবের নবীন কবি প্রীঅতয়চরণ দগ্ধ প্রণীত । শশিতৃষপ 

মান্ধাত৷ হাজরার দলের অভিনয়ে এই নাটকের যশ পথে ঘাটে মাঠে, বেখানে 
সেখানে, লোকের মুখে মুখে ৷ ময্সমনসিংহ বরিশাল প্রভৃতি সকল দেশের দকল দঙ্গে 
অভিনয় চলিতেছে । ইহাতে সেই পিতা হ'য়ে পুস্রের হাৎপিগড উৎপাটনকারী মান্ধাত, 
সেই অন্বরীধ, মুচুকুন্দ, চগুবিক্রম, বিবেকানন্দ, ভক্তদ(স, বিন্দুম্তী, প্রভা, কুদ্ভীনসী 
লবই আছে। মুলা ১।* মাত্র । 

উদ্ধার হ্থকবি প্রীশশিতৃষণ দাস প্রণীত, স্থধস্থাকে তণ্ডতৈলে নিক্ষেপ, 
জৃধন্বা- গ তক্তে তক্তে মহাসমর, শ্রীকৃষ্ণের উভয় সঙ্কট, সুরার বুে 
অঞ্জনের প্রাণরক্ষর্৫ধে ীকৃফের আবির্ভাব, হংসধ্বজের মহামুক্তি [ সচিত্র ] মূলা ১ । 

সুকৰি গ্ ফ বিদ্যাতৃষণ প্রণীত, ভাগডারীর অপের। 
সগরাভিষেক পাটাতে সিন ৬৪৪৭ বানু রাজ।, সগর, প্রতর্দিন; 
জমরসিংহ, পরমানন্দ, কুটিল, অনীতা, সুনন্দা, শোতা৷ আছে | [ সচিত্র ] মূলা ১।* মান্র। 

প্রমীলা উদ্ত অতুল বাবুরই অতুলনীয় নূটিক , ভাগাগী অপেরায় অভিনীত । 
যুধিষ্টিয়ের অস্বমেধ-থজ্ঞে অর্জুনের দিখ্িজয়, হুধস্থা, হর ও নারী: 

শের রাবী বীর। প্রমীলার সহ অজ্জুনের ভীষণ বুদ্ধ। সেই বিখ্যাত গান “জিন ফুরাল 
খম্যে চল” ও "অকৃল ভবসাগর-বারি” প্রন্থতি আছে। ূল্য ১, মাতর। 



বস্তির ভ্রীঅতোল্্জ্হ হ্চাব্যতীর্খপ্রলীত 

জনপ্রিয় নাটকাবলী। 
হরিশ্চন্দ্র প্রবীণ কবি পঅধোরচন্ ক্ষাবাতীর্থ কৃত, ভাগারী অপের! পাটা 

* কীততিত্তস্ত। সেই বিশ্বামিত্রের খণ-শোধার্খ রাজার গন্থীপুজ বিক্রয়, 
নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, হোহিতান্ের সর্পাধাত,সেই ভীষণ শাশান-পৃষ্ঠ, শৈব্াযার হাগয়তেনী 

. করুণ বিলাপ, সেই বীরেন্্রসিংহ, গোগাল, অন্নপূর্ণা সবই আছে । সচিজ্ে মূলা ১৪ 
ৃ রি উক্ত অগোর বাবুর কৃত, সত্ান্বয় অপেরার হশংপুণ 
অনন্ত মাহাত্ম্য অতিনয়, ইহ্থাতে চিত্রাঙ্গ্ব, হুধীর, বিজয়সিংছ, সমর- 
ফেতন, চত্ত্রকেতু, শীলধ্বজ, নির্ব্বাসিত। রাণী করুণা, ঘনবাদিনী বাধ-বালিক! ছলালী, 
নিরাশ-প্রেমিক। চক্্।বতী, প্রতিহিংসাময়ী উপেক্ষিত! মোহিনী প্রভৃতি সকলই আছে! 
দেশ-বিদেশে সর্বত্র নর্ধধ নাটা সম্প্র্দায়ে অভিনীত । [সচিন্র] মূল্য ১* মাঅ। 

২ উত্ত অঘোর বাবুর কৃত, শশিভৃষপ হাজরার দল ধশের অভিনয় ॥ 
চজআ্মকেত্ বিক্রমকেতু, ধর্মকেতু, ভবানন্গ, জয়সিংহ, ছূর্জয়সিংহ, রস-সাগর, 

বঞনলাল, অলক, যমুনা, জয়ন্তী, রঙ্গিণী সবই আছে। মুলা ১৫" মাত্র। 
উক্ত অত্ধোর বাবুর কৃত, তৃষণ দাসের যাত্র! পাটা তে মব-রসগর 

সংসার-চক্র অভিনয়, ইহাতে চস্ত্রহংস, ধৃষ্টবুদ্ধি, স়লকুমার, হুর্জায়ফে তন, 

ুলালী,ধুরদ্ধর, তদ্গাবতী, বিষয় শাস্তি, মনুয়া সবই পাইবেন। মূল্য ১৪* মাক) 
সতী ব। দৃক্ষযঙ্, উত্ত অখের বাবুর কৃত এবং ভাণ্ডারী অপেয়ার ইহা! অতীধ 

যশের শভিনয়। সে দর্প।জ্ দক্ষের শিবছ্ছের, শিবহীন যত্রানুষ্ঠান, দশমহা- 

বিষ্যার আবির্ভাব, পিতৃদুখে পতিনিন্দ! শবণে বগ্তন্থলে সতীর প্রাণত্যাগ, শিবাছুচরগণ 

কর্তৃক বড্ঞঙ্গ, সতীর মুতদেহস্থত্ধে শিবের হৃদয়োম্মাদকারী বিলাপে নয়নে অজন্রধায়ে 
কহ্রধার। বিগলিত হইবে । মূল্য ১৪* মাত্র। | 

উত্তু প্রবীণ কবি অঙ্োর বাবুর কৃত হঠী-অপেয়াপাটার বিজয়-বৈজাতী, 
অদৃ ইহাতে নেই পুরঞ্জন, হবরখসিংহ, বীরসেন, ধার:সন, ভৈরবা নদ কাপালিক, 
ৰয়ালচাদ, রশ্রিতা, পিঙ্গল।, কমল।, বীরাঙ্গনা সবই আছে। যূলা ১৫. দাজ। 

ব।বিজয-বসন্ত । উত্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাগারীর অপেরার দিত্বিজয়ী 
সৎম! যশের অভিনয় । সেই জরসেন, রতুদেব, কমল, আননরাম, বীরনিহে, 

গজল, কমলা, দুর্জযময়ী, শান্তা, ছুল্লত। সবই আছে। মূল্য ১৪ মাআ। 
উক্ত অঘোরবাবুর় কৃত, হঠী অপের!প্টির বহা ঘশের 

মিবার- অভিনয়, ইহাতে ভীমসিহে, হরজিৎ, অজিৎসিংহ, জাহ- 
হে, অগৎসিংহ, রঙ্গলাল, নন্দলাল, মোহন মাধুরী, কৃফা, রঞ্জাবতী, চতুর প্রস্থৃতি সবই 

ছে, সহজে দুদ্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১৫০ মাত্র। ড় 
চি টি8385888657558 

ঈ পল ক্াদাস--৭নং, শ্বিকক 81 লেন, যোড়াস কো কলিকাড।। . 



হ্ুকবি প্রীঅধঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্ঘ প্রশীত পানা ব। বনবীর়। উক্ত অোর বাবুর কৃত, ভাগ্ারী অপেরা অভিনয়ে এক বিজয়-বৈনয়প্তী। ইহাতে বিক্রমজিৎ, উায়সিংক করমট।দ, জগনল, বিজয়সিংহ, সথারাম, চৈতস্যরান, জয়দেবী, মন্দাকিনী,শীতলসেনী, গন্ধ! ফজল! সবই আছে। মূল্য ১৪* মা্র। 
সরমা ব1 বীরমাত! (ভরণীর যুদ্ধ) পণ্ডিত ্রীঅঘো চা কাবাতীর্ঘ প্রণীত, ভাগারীর় অপেরার অভিনয়ে কাঁ্তিত্তস্ত । ইহাতে সেই রম-লগ্রণ, তরণী, মেঘনাদ, মকরাচ্ষ, কু, নিকুদ্ত, রসমাণিক্য, সীতা, সরমা, সুর্পনখা, আর নেই কুম্তীলফ, হুরজার. পাষাপ-ভেদী শে।কোচ্ছ,ন সবই আাছে। মূল্য ১/* মান 

ৰা অক1ল-সুগয়! ( অভিশাপ) টক্ত আখোরবাবুর কৃত ; যী অপেরাপা্টির সিন্ধুবধ অভিনয়। ইহাতে ইন্ত্রাদি দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ, দশরথের মৃগয়া, হালক সিদ্ধুবধ। সা দীনবন্ধু ও ভবিতব্যের গীতহধ! সবই আছে। মূল্য ১।* মাত্র। 
মি অঘোর বাবুর অক্ষ কীত্তি, বহ অপেরাপাটি'ত অভিনীত। মথুর।- মলন ইহাতে র্লাধাকৃফ্ণের মান-মাধুরলীলা, গোষ্ঠলীলা, কংসবধ, লাই উন্মাদিনী, দশম দশ! প্রভৃতি ভাবুক দর্শক ও পাঠকের চিত্তবিনোদন-নিত্যনৃতন অধচ সহজে অতি হন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১|* মাত্্র। 

প্রমতি-মুক্তি স্বকবি সতীশচজ্রা কবিতৃষণ প্রণীত; সত্ন্বর অঅপেয়ার ত্রিশঙ্কুর হ্যায় নমান বশের অভিনয়। ইহাতে সেই নুকেতু, বন্তনকেতু, অমল, মকরকেতন, ধণজিত, রণজিত, সতাব্রত, ধৃতবুদ্ধি, সাধু, অধর ফামরপ, হুচরিত, আশ, মনোরম।, মায়া, কমল! সবই আছে, মূল্য ১৫* মাত্র। পুর্ণ, নতি উক্ত মতীশবাবুর কৃত, সত্যন্বর অপেরায় অভিনীত। ইহ! কুরুক্ষেতে ধর্যদ্ধের শেষ পূর্ণাহতি, অশ্বথম। দ্বার! দ্রৌপদী পঞ্চপুত্রে নিশীখে মিছত, ছধ্যোধনের উরুতঙ্গ, বলরাম-কন্ত। রুচির প্রণয়-পরসঙ্গ প্রভৃতি আছে, যুল্য ১৫০। প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিক্নাথ ঠাকুর প্রণীত বিশ্ববিজ়ী সরোজিনী এঁতিহামিক নংটক, বহু থিয়েটার ও অপেরাপাটি তে অভিনীত গহজে হন্দর অভিনয় হয়। সেইরাণ। লগ্মণনিংহ, বিজমসিংহ, -রণধীর, ভৈরবাচাধ, আলাউদ্দীন, সরোজিনী, রোষেণারা, মনিয়া, অমল! ইত্যাদি সবই আছে, মূল্য ১।* মান্র। কনোজ- মারী নাটাবিনোদ অনা প্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। বীণাপাণি কু ++ শাটাসমাজে অভিনীত। পত্রে পথে ছত্রে ছতে যে হ্ীরামুক্ত! বসানো, সহজে হুন্গর অপেরা অভিনয় হয়। মূল্য ১২ মান্র। দুর্বাস। ব! অন্বরীষের ব্রহ্মশাপ,তাবুক কষি জীহেসচ্্র চক্রবর্তাঁ প্রগীত, স্দমন অতয় দাস, শশী অধিকারীর বাত্রাপাটাতে যশের অভিনয়; সেই বির়প, কেুমান, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদীস, ভীষণ চক্রান্ত, ধড় বা সবই আছে, সহজে হুন্দর অভিনয় হয়, [ সচিত্র ] মূল্য ১৪* মানব 
পি পাল আাদাস--৭নং, শিব দী লেন, যোড়াসা'কো, কলিকাতা । 



বিশ্ব-বিমোহন অতিমব নাটক « 
অপেরার অপূর্ব অভিনয়। ইহাতে সেই উদ্ভানপাধ, পরব, 

উত্তম, সবর্ণ, দুবাদী, সংযোগ, হুনীতি, হুকুচি, ইরাবতী প্রভৃতি আছে, যূল্য ১৪* মা । 
| শানে মিলন ভাবুফ-কবি ্নিতাইপঞ্গ কাবারদ্ব প্রণীত; খঘ 

ধ্ীকৃফচন্ত্র আদকের দলে মহাসমারোছে অভিনীত , 
ইহাতে আছে-সেই সেনাপতি বিরাটকেতনের বিরাট বড় বস্ত্র, মন্ত্রীর ভীবণ চক্রান্ত 

শশবিন্দুর আত্মত্যাগ ; আজ্মসাংৎএর হান্কের তরঙ্গ-_নান। রঙ্গতঙ্ন, আরগু আছে 
শোকাকুল! শৈবাসতী, প্রেমাকুল! দেবসেনা, শক্তি পাঁগলিলীর গ্ীত-লহরী প্রস্থৃতি। 
এমন দিগত্তবাপী শের অভিনয় আর নাই। [সচিত্র] মুল্য ১।* মাত । 

শশ্বশীনে মিলন” গ্রণেত। স্ৃকবি প্রীনিতাইপ 
যুগল বীর-কুমার কাবারত্ব প্রণীত, সত্যন্থবর অপেরা পাটার অভিনয়; 
ইহাতে প্রর়ামের অস্বমেধ বজ্ঞ, লব কুশের যুদ্ধ, পুক্র-পরিচয় অকাল-সৃত্যা, বান্থীকি, 

জবতার, অবতারের সেই "আমার বাবা” গাস, সবই আছে, মূলা ১৪* মাত্র। 

“শ্বপানে মিলন” লেখক নিতাই বাবুর রচিত, বালক-সঙ্গীত 
বিক্রমাদি ত্য সমাজে অভিনীত ; ইহাতে বশোবর্ধন, জানগুপ্ত, ঘর্ুহরি, 

শকাদিত্য, তন্বানন্প, মুখপর্ধবস্থ, তিলোত্তন, ভাসুমতী সবই আছে । মূল্য ১৪* মাত্র । 

প্রবীণ কবি ৮প্রমধনাথ কাব্যতীর্থ বিরচিত ও সতীণ 

শিবি-চরিত্র দুখাজ্জীর দলে শের অভিনয়, সেই বিবর্তন, জয়সেন, হুসেন, 

চগ্ববিক্রম, পৃধুপাল, কীত্তিসিংহ, শক্তি ও শান্তি, জয়ন্তী, ছ্ৃশীল! সবই আছে। মূলা ১৪. 

য়দে ইহাও উক্ত প্রমথ বাবুর রচিত এবং সভীশ মুখ।জ্জিয় অপেরার অভিনয়ে 

জ ্ ব কোহিমুর-মণি ; ইহাতে সেই সত্যানঙ্গ, ধীরানন্দ, হলামুধ, লক্মণংসন, 

বিক্রমসেন, কীত্তি:নন, কণলিনী, পদ্মাবতী, নঞ্খদ। প্রভৃতি আছে, মূলা ১৪" মা। 

কল্যা "শ্মশান লেখক সেই তেজন্বী নাটাকার প্পণ্ডপতি চৌধুরী প্রগীত। 
সতীশ মুখাঞ্জির উদ্দ্বল অতিনর। ইহাতে সেই চঞ্জকেতু, মৈনাকঘান. 

ধনোচোরা, চঞ্চলা, নালাবতী, সৃণ।লিনী সবই আছে। মূল্য ১৪ সাত্র। 

শান স্থকবি প্রযুক্ত পশ্ুণতি চৌধুরী রচিত; সভীশচ্্র মুখার্জির পের 

গৌরবপূর্ণ অভিনয় । সেই জয়চক্্, পৃথীরাজ, সমরসিংহ, বিজয়সিংহ. 

কবীর ও ধীরেভ্রসিংহ, কম্যাণসিংহ। মঙ্গলাচাধা। অবিভ্ভা। বিবেক, ধর্মন্ষেপা। ইন্খুষতী. 

পষিধল। প্রভৃতি সকলই আছে । মূল্য ১৪, মাজ। 

উক্ত পঞ্চপতি বাবুর কৃত, ভাগারী অপেরার বিজয়-নিশান ! উহা 

তৃষ্ভ কবির কজ্সনা-কাননের সেই অজিতবাহ ও ভীমসিংহ, সেই নবকুষার ও 

হতভাগা, সেই কুহকের হড় হস্ত ও চক্রান্ত, সেই ছায়াবতী। মুর্তিমতী প্রাতিছিংস। 

রখোল্সাসিনী শৈলেন্ত্রী সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, হৃল্য ১৪* মাতর। 

পাদ স্রাদাসখনং, শিবরুঞ। দী। লেন, যোড়াস কো, কলিকাত। ' 



সর্বজনপ্রিয় নাটকাভিনয় ! 

“! যশের অভিনয়, ইহাতে হষণর্বট। জায়, গল়াহর, নাগীর্জাদ 

চনদাগ, কাভগ, কৌশিক, দেবগাস, সাল, ঘেট ঠারুর, অন্ঠি, চজাবতী, হা, 
এভাতি আছে, মূলা ১৫ মাত । 

প্রীরাইচরণ কাবাবিনোদ প্রণীত। বডী অপেরা পার্টির বিজয়-নিশান । 
ইহাতে সরখ, বন্ুমিত্র, মিত্র, সয়, পুরঞয়, শন, বলাদিতা, রু্র দমন. 

গুরি, গ্রতিতা, মালতী, কর্ণদেবী, নবম! প্রভৃতি আছে। মূল্য ১/* মাত্র । 
পাঁষগ-দলন উক্ত রাইচরণ বাবুর কৃত, শশী অধিকারীর বিখ্যাত অতিনয়। 

নরোত্তম দাস, পরিতোষ, সম্ভোধ, শঙ্কররায়,। চীদরায়। 
ফেডুমান্, অংগুমান্, অরিসিংহ. রুদ্রনাখ,ল্বরবালা, শোতন। প্রভৃতি আছে, মুল্য ১৫ মা 

পাঞ্চালী পঞ্ডিতপ্রবর ্ীরামছুল্প  কাব্য-বিশারদ বিরচিত। হী অপের৷ 
গাটা্তে যশের অভিনয়। ইহাতে যতুগৃহ দাহ, হিডিন্ব ও বকাহ্র 

বধ, প্রৌপদীর হ্বয়ংবর, লক্ষাতেদ প্রভৃতি আঁছে। মূল্য ১০ মাত্র। 
উদ্ত পণ্ডিত রামছ্ল্নভ বাবুর রচিত, গণেশ অপের।- 

-মোচন পাতে অভিনয়ে চারিদিকে জয়জয়কার | শান্র-সমুত্র-মস্থদে 

একাধারে এই সর্ধরসমর় পালার উৎপত্তি, অঙ্কে অক্কে বিরাট ব্যাপার ! পাঠ ব! অভিনয়ে 

ক্ষণে ক্ষণে হাদয় ত্স্ভিত, পুলকিত ও বিগলিত হইবে। মুল্য ১।* মাত্র । 

ভীঙ্গ বিজয় (অন্বাচরিত) পণ্ডিত রামছুল্লভ কাবাধিশারদ কৃত, ভাগারী 
্ * ও হী অপেরায় অতীব প্রশংসার সহিত অভিনীত, গরশুরামের 

্হিত ভীদ্মের দারুণ সমর, গুরু শিষো অকালে গ্রলয়-বিশ্নব, কুত্রানন্দ কাপালিকের 

বিরাট বড় হস্ত, মারীর প্রতিহিংসা, সবই পাইবেন। মূল্য ১।* মাত্র। 

উক্ত রামছুন্ন্ভ কৃত, গণেশ অপেরা পাটাতে অভিনীত; 
* ইহাতে মেই পরগুরাম কর্তৃক নিঃক্ষত্রিয়! ধরণী। গণেশের 

দত্ততঙ্গ, বিশ্বদমন, রিপুঞ্জয়, সমরসিংহ কলিঞ্জর, হরেক্ষেপা!, রেগুক, বিলোলবাল!, স্বপ্রস্তা, 

অবিস্ত।। উচ্ছন্প সবই আছে, মূল্য ১৪ মাত্র । 
রাৰ শ্রীামছক্পভ কাবাবিশারদ কৃত, তাগুারী 

সহজঅক্কৃম্ধ গবধ অপেরায় অভিনীত । ইহাতে রাম লক্ষণ, 
হিযণাবাছ। কালঘযন, শরত, ভজমুখ, মাল্যবান্, বিরাধ, শতীমোদ, সীত, অসীঘ।, 

হুলোচন। সবই আছে, মুল্য ১৪, মাত্র । ্ 
ব। তরণী-তরণ। হুকলি গ্রীকুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যার 

তরণীসেন বধ ওত। তৃজ্পহাসের যাআগলে হশের অভিনয় । জরা 
লগ্ণসহ ভক্তবীর তরণীর অপূর্য ভতি-যুদ্ধে পর্ধ্বাক্ম রোমাকিত হুইবে। পুতরশোকাতু 
বিস্তীষণের হাদয়তেদী বিলাপ পাধাণ ফ।টিবে। জান ও আমনের সেই নিভায নুতন গতি 

সাজি প্রতোক গানে হ্বদগ্র গলিবে। সহজে ভুন্দর অভিনয় হয়, দূল্য ১৫ মাজ। 

কপাল ভ্রাহাস --ণনং, শিবকষঃ শী লেন, যোড়াম কো কলিকাভ। 



বিখ্যাত যাত্রাদল-সমূছে অভিনীত 
স্থকবি »অন্নদা প্রসাদ ঘোষাল কর্তৃক গীতাভিনয় 

অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ 
সেই পিভৃমাতৃভক্ত অজামিল, দদিরামোহে নরতা] ব্রক্মহত্যাকারী 

ভয়ানক দস্থ্য) সেই অপ্মরার ছলনা, সেই মৃত্তপুতরস্ন্ধে পিতার হা দত্ষৌ 
'বিলাপ, সেই নরকের দৃশ্ত, কত রকম পাপী পাপিনীর পীড়ন, আর্তনাদ এবং 
যমের সহিত বিজুর যুদ্ধ, রণস্থলে শঙ্করের আবিভীব। সেই গান, বক্তৃতা, 
দেই সব। [সচিত্র] সুলভ মূল্য ১/৪ | 

ৰ বা পরগুর'মের মাতৃহত্যা। দিষ্বিজয়ে কার্তবীর্যোর 
কার্তবীর্ষ্য সংহার ভীষণ তুদ্ধ। পতিশোক-বিহধল। রালীর দারুণ 
প্রতিহিংদা, লৌমহর্ধণ নারী-ুদ্ধ! জমদগ্রিহত], নিকষ! ধরণী, রাজমহিহীর ফোড 
হইডে রা্গপুত্রকে কাড়িয়া লইয়া! হত্যা ইত্যাদি করণরদা্মফ ঘটনায় হায় বিগলিত 
হইবে। [সচিত্র] মুল্য ১%* মাত্র। 

টর্চিনি বা অঞ্জরন-পরাভব। পিতা! অজ্জুনের সহ বীরপুজজ 
বরবাহনের যুদ্ধ বক্রবাহনের মহাযুদ্ধ, পিভৃহত1।, চিত্রাঙ্গঘা-বিলাপ, 
নাগকম্া উলুলীর মন্ত্রশক্তিতে জনার প্রেতায়ার মহ! বিড়ান্বনা, [ সচিত্র ] মূলা ১ 

বাঁ ২ বীণাপাণি নাটাসমাজের সহজে হুর অন্ভিনয়, পত্তে 
ৃঁ কনে জ- শ। পত্রে ছতে ছত্রে ঘেন হীরামুক্তা! বসানো, হলা ১২ 

শ্রীদাম উন্মাদ বা! ব্রজলীলার অবসান [সচিত্র] ১৮০ 

নুকবি জীশশিতুষণ দাস প্রণীত, হখস্থাকে তপ্ততৈলে নিক্ষেপ, 
স্থৃধস্বা উদ্ধার তক্তে ভক্তে মহানমর, গ্রকফের উভয় সন্ঘট, হত্ার ঘুদ্ধে 
অজ্জুনের প্রাণরক্ষার্থে শ্রীকৃষের আবির্ভাব, হংসধবাজর মহামুকি। [চিত] মূল্য ১০) 

ভাবুক-কবি প্রীহেমচন্ত্র চক্রবর্তী প্রণীত 
ব। অস্বরীষের ব্র্ষশাপ, অভয় দাস, শশী অধিকারীর ধাপ্তা, 

দুর্বাসা-দমন বর হশর অসি) সেই বিষণ কেন দেই 
লীলা, দেই প্রেমধাদ, ভজনদল, ভীবণ চক্রান্ত, বড়যন্ত্র দবই আছে, সহজে হথার 
অভিনয় হয়, [দচিত্র] মূল্য ১৪+ মাত্র। 

বা! উধাহরণ, যাব বাড়হ্যের প্রনিদ্ধ অভিনয় : দায়ণ মুছে 
ৰাণ-বিক্রম রক, শিব, বলরাম, অনির্ধ, বাণ ও হকেডুর জঅপূর্য 
বীরত্ব, উদ, চিত্রলেখ।, হুরনা, হৃবমা,। তত্তপাগল শান্তিরান, কান্তিয়াম সবই আছে, 
[সচিত্র] মূল্য ১৫৭ মাহ। 

পাল ব্রাদাস--৭নং শিবকৃষ্ণ 81 লেন, যোড়াসাকো, কলিকাত)। 



স্থগার়ক গোবিন্দ অধিকারীর 

কযা 
অভিনব ভাবে পরিকল্পিত, পরিবদ্ধিত হইয়া 

নবপর্ধ্যায়ে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইল। 

কলক-ভঙজন, মানভঞ্জন, মাথুর। 
ভ্িতভীন্স 

স্থবল-শিলন, যোগী-মিলন, 
প্রভাস-মিলন 

ক্ুভ্ডান্স এতহও টাদ-ধরা, ননীচুরি, 
কালিয়-দমন, গোষ্ঠ-বি হার 
চস এত 

মুস্তালতাবলী, দেয়াশিনা-মিলন 
কষ্চকালী। 
অশ্ব একে 

টি ৬ | ৰা নৌকা-বিলাস, 
অক্রুর-সংবাদ, নিমাই-সন্ন্যাস, 

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা | 
7. € খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রতি খণ্ডের মূল্য ১1৯ মাত্র। 

সপ পাল ভ্রাদা্স কোং, ৭নং শিবরুষ্ণ জা লেন, পোঃ  বড়বাজার, কলিকাতি 



ওলা ক্তলন্ম ননভন্মত্ 
এই ৭ খানি প্রহসন রত্ব-বিশেষ। বহুদিন হইতে বহু থিয়েটার ও. 

যাত্রার লে বছুবাঁর অভিনীত হইয়াও যাহা অগ্তাপি নিত্য নৃতন, এখনও, 
যাহার অভিনয়ে থিয়েটার ও যাত্রার লোকে-লোকারণ্য, আদরে চারিদিকে 
হাসির রোল উঠে, এমন প্রহসনগুলি ছাপা না৷ থাকাম় অনেকে অনেক 
দিন হইতে পুস্তকাভাবে ইহার অভিনয়ে বঞ্চিত, সেই অভাব মো5নের 
জন্য বহুকাল পরে পুনরার ছাপ] হইল। 

( এই প্রহসনগুলি অতি অল্প সময়ে, অল্প লোকে, অতি সুন্দর অভিনয় ছয় ) 
বারমুখে। বেশ্াসস্ত স্বামী, সতী স্ত্রীর কৌশলে পড়িয়! কিছপ সমুচি- 

চক্ষদান শিক্ষালাভ করিল, দেখি! হান্য সংবরণ -ছুংসাধা হইবে । সংপমোহষ 
ও বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূলা ।* মাত্র । 
উভয় ছইবিবাহ করিয়! ছুই দিক হুই'ভ স্বামী বেচারার মদব' 

ডঃ স মোহনের দোল খাওয়! দেখিয়। হাসিয়। অস্থির হউন, স্কাশনাজ, 

বেঙ্গল প্রভৃতি বহু খিয়েটারে অভিনীত । মুল্য ।* মাত্র। | 
কুলন্ত্রীর প্রতি কুছৃষ্টি-_সতীর হাতে 

যেমন কর্ম তেমনি ফল জবর সাজ! । 2ল্সেফ, পেক্ষার প্রেমের 

ধায়ে গাধ! নাজ, ভারি মজ। | ম্তাশল্|ল, বেঙ্গল থিয়েটারে অতিনী'ত ; মুল্য ।/* আনা । 
ছুই সম্ভীনে ঝগড়। করে, চেঁর বেচারা মার থেমে মর়ে। 

জেনানা যুদ্ধ শেষে প্রাণ নিয়ে ট!নাটানি, মুলা মাত্র চীর-আনি। 
. মান! থিয়েটারে অভিনীত, গ্র!মোফোন রেকর্ডে প্রচলিত । 

ব। ভণ্ড দলপতি দণ্ড, দলপতির মহ! কেলেক্ক রী, মেখরাগীর 
বুঝলে কিন। প্রেমে আত্মহার1, শেষে ধরা গুড়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাসিতে 

হাসিতে বত্রিশ নাঁড়ীতে টান্ ধরিবে ৷ মূল্য ।%* আন! মার । 
বিয়ে পাগল! বুড়োর বিয়ে। গাধার টোপর সাথার, 

হিতে বিপরীত দিয়ে ॥ ঘোষ্ট।র ভিতরে গুঁফে। ক'নে। হাঃ হাঃ হাঃ 

ছেসে ৰাচিনে ! বাসর-ঘরে রসের গান--ছুশে! মজা! মুল্য ।* মাত। 
হান্ঠ-কৌতুকে পূর্ণ; সেই জগমোহন, 

দায়ে পড়ে দারগ্রহ মভীশ, কমলমণি ও বেদিনীগের নৃতাগীত 
সব আছে। মূল্য ।%* আনা। 

এই প্রহসনগুলি টার, বেঙ্গল, স্তাঁশন্তাল, মনোমোহন, মিনার্ডা প্রস্তৃতি 
নানা থিয়েটার ও বনু যাত্রাদলে অভিনীত। আমরা বন প্রহসন হইতে 

বাছিয়া এই ৭.খানি অতি উৎক্কষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। আমাদের 
অভিপ্রায় এই ফাসগুলি পুনরায় পূর্বের ন্যায় সর্বত্র যা] থিয়েটারে 
গতভিনীত হুইয়| দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক । প্ 

"পাল ব্রাদাস- ৭নং শিবক্ুষ: ঈ! লেন, যোড়াস কো, কলিকাত' । 



লামুদ্রিক রেখাদিবিচার. দে হু স, 
সামুদ্রিক শিক্ষা পেট] হয" 
সামুদ্রিক বিজ্ঞনি [সচিব] মুল্য ১ 

খ্যাতনাম। মহাজ্যোতিষী 
ব্লমপব্র্থও 5ট্রোপাব্যাস্্র সম্পাদিত 

করতলের রেখা ও চিহ্ছাদি দেখিযা গণনা _ করিবার প্রণালী খুব সহজ করিয়া 
লিখিত হইয়াছে; এত সহজ যেত 
শিক্ষিতা মহিলাগণও অনায়াসে অনৃষ্ট 
বুঝিবেন? প্রত্যক্ষ ফল দর্শনে সকলেই 
প্রীত হইবেন। বিবাহ গণনা, বন্ধ্যা 
৪ গর্ভস্থ পুত্র কন্তা! গণনা, বৈধব্য গণনা, 
আয়ু; গণনা, ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতি, 
প্রেম ও সতী অসতী গণনা, (তীর্থ | গণনা, ধর্শে আসক্কি, জাতক, স্বধণুত্যাগ, . আত্মহত্যা, প্রাণদণ্ড, মৌকদামার জয় পরাজয়, বারাঙগনা ও অগম্যাগমন, থান, বাণিজ্য বারা ধনোপার্জন ঝা! পরধন লাভে অতুল ধনের অধীশ্বর, সতপ্তধনলাভ, ওধ প্রণয়, প্রণয়তঙ্গ, যশঃমান কীষ্ডি বহুবিধ গণনা অসংখ্য বুধাইয়া লেখা আছে; তদ্বারা সকলেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান গুভাগুভ জানিতে পারিবেন। ধিনি যাহা চাছেন, তাহাই পাঁইবেন। গরন্কার ২* বংসর কঠিন পরিশ্রমে,সহত্র সহত মুদ্াবযয়ে তাহার অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ এই তিনখানি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। গণনার অন্ত প্রত্যহ তাহার গৃহে ধনী নিধন, রাজা জমীদার, হিন্দু মুসলমান, ইংরাজ প্রতৃতি শত শত ব্যক্তি সমাগত হইতেন। ছাপা কাগজ উত্রষ্ট, প্রত্যেক পুস্তকে বহু সংখ্যক করতলের চিত্র আছে । 

উক্ত তিনখানি পুস্তক এক সঙ্গে লইলে প্দৃ্টদর্শন বা সৌভাগ্য-পরীক্ষাণ নামক গ্রন্থ উপহার পাইবেন। 
পাল আ্াদাস--এনং শিবু দা! লেন, যোড়াসাকো, কলিকাতা 
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লব্বপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাবান্ ওঁপন্ঠাসিক 
শ্রীযুক্ত পণচকড়ি দে মহাশয়ের 
শনজ্্জ্ঞি শউপ্পন্যাস্ন-প্শ্য্যান্জ 

পরিমল 
ভীষণ-কাহিনীর অপূর্ব ডিটেক্টিভ-রহস্ত। 

বিবাহরাত্রে বিমলার আকন্মিক হত্যাঁবিভীধিক|। পরিমলের অপার্থিব 
পারল্য। তীক্ষবুদ্ধি ডিটেকৃটিত সব্ধীবচন্ত্রের কৌশলে ভীষপতম গুগতরহন্ত 
ভেদ ও দন্থান্বলপরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্বব হঃসাহপসিক কৌশলে আজ্মরক্ষা 
- একাকী দস্যুদ্ল-দলন। একক্লিকে যেমন ভীমণ ভীষণ ব্যাপার--আর 
প্রকদিকে "আবার তেমনি ছত্রে ছত্রে সুধাক্ষরে অনস্ত প্রেমের বিকাশ 

দৌধবেন! আর দ্েখিবেন, রূপতৃষ্ণ! ৪ বিষয়-লালসায় মানব কেমন 

করিয়া দানব হইরা উঠে! [সচিত্র] সুরমা বাধান, মুল্য ৮* মান্র। 

মনোরম। 
কামাধ্যাবামিনী কোন সুন্দরীর অপূর্ব কাহিনী! 

ধন্রারিক উপন্াস। কামরূপবাসিনী রমণীদের প্রণয়-রহন্ত 

অনেকে অনেক শুনিদাছেন,। কিন্ত এ আবার কি ভদ্দানক দেখুন. 

ভাহাদের হদয় কি নিদারু সাহসে পরাক্রমে পরিপূর্ণ! লেই তয়ানক 

হৃদয়ে বিকদিত প্রেমও কি ভয়ানক আবেগময়--সপাঁ মুবর্ণযপা! 

সেই প্রেমের জন্ত অতৃপ্ত লানসায় প্রেমোন্মাদিনী হই কামাথ্যা 
বাসিনী, মোড় সুন্দরীরা না পারে, এমন ভয়াবহ কাজ পৃথিবীতে 

কিছুই নাই। তাহারই স্কলেসেই রমণীর হস্তে একরাছে পাঁচটী গু 
নরনারী হত্যা! [সচিতু] সুরমা বাধান ) মূল), ৮৮ মাত্র। 

- লাল হ্রাধাস--৭নং শিব দা! লেন, যোড়াসপাকে।, কলিকাতা! । 



উপন্তাসে অসম্ভব কাণ--৯ম সংস্করণে 8৮/5০2বি রর 

উপন্াস, তাহা কি জানেন? তাহা! শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বাবুর 

অভিনব রহস্তময় ডিটেকৃটিভ-প্রহেলিকা । 
ভীষণ ঘটনাবলীর এমন অলৌকিক ব্যাপার কেহ কখনও পাঠ করেন 

হ্াই। সিন্দুকের ভিতরে রোহিণীর খণ্ড খণ্ড রক্তাক্ত মৃতদেহ, আস্মারী 
লাস_-সেই খুন-রহম্ত উদ্তে্। নরহস্তা দন্দযু-সর্দার ফুলসাহেনের 
রোমাঞ্চকর হুত্যাকাণ্ড এবং ভীতিগ্রদ শোণিতোৎসব। নৃশংস নারকী 
ধ্ছনাথ, অর্থপিশীচ ক্ররকণ্্া গোপালচল, পাপসহচর গোরাটাষ, 
আত্মহারা হুন্দরী মোহিনী ও নারী-দানবী মতিবিবি প্রভৃতির ভয়াবহ 
খটনায় পাঠক শ্তস্তিত হইবেন। ঘটনার উপর ঘটনাবৈচিত্য-__বিশ্ষয়ের 
উপর বিন্ময়-বিত্রম-_রহুস্যের উপর রহস্গ্র অবতারণা_পড়িতে পড়িতে 
ছাপাইয়! উঠিতে হয়। প্রতারকের প্রলোভনে মোহিনী ধর্্বত্রষ্টী, শোকে 
ছঃথে মোহিনী উন্মার্দিনী, নৈরাশ্তে মোহিনী মরিয়া, কারুণ্যে পরোপকারে 
মোহিনী দেবী-সেই মোহিনী প্রতিহিংসায় লাঙ্গুলাবমুষ্টা£€ সপিণী । 
দোষে গুণে, পাপ পুণ্যে, কোমলে কঠিনে, মমতায় নির্্মমতায় মিশ্রিত 
মোহিনীর চরিত্রে আরও দেখিবেন, স্ত্রীলোক একবার ধর্মত্র্ট। ও পাপিষ্টা 
হইলে তখন সাহাদিগের অসাধ্য কর্ম আর কিছুই থাকে না। স্বর্গীয় 
প্রণয়ের পবিত্র বিকাশ, শ্রবং প্রণয়ের অসাধ্য সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-__ 
ফুলসম ও রেবতী । একবার পড়িতে আরম্ত করিলে অদম্য আগ্রন্ে 
হদয় পরিপূর্ণ হইয়। উঠে। না পড়িলে বিজ্ঞাপনের কথায় ঠিক বুঝ 
ধায়না। এই পুগ্তক একবার দীর্ঘকাল যন্স্থ থাকায় সহস্র সহশ্র গ্রাহক 
আমাদিগকে আগ্রহপুর্ণ পন্র লিখিয়াছিলেন। বহু চিত্রন্বার পরিশোভিত, 
৩২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, [সচিত্র] শ্থরম্য বাধান, মুল্য ১৮ মাত্র । 

1বিনী দুমেলিয়া নানী কোন নারী-পিশাচীর ভীতি-প্রদ 
ঘটনাবলী ও বীভৎস:হৃত্যা-উৎসব পাঠে চমতকুত হুইবেন। 

অধিক পরিচয় নিক্য়োজন ; ইহাই বলিলে যথেষ্ট হঙবে--হে ক্ষমতাশালী গ্রন্থকারের 
ধন্রজালিফ লেখনী-ম্পর্শে সর্ধাজহম্মর “মায়াবী” "মনোরসা” “নীদষসন। ছত্মরী” প্রস্ভৃতি 
উপন্যাস, লিখিত, ইহা ৯ লেখনী-মিংস্ত। [সচিঅ] সরা বীধান, হূল্য ॥, বা।' 

পাল ভ্রা্াস---৭নং শিবকৃক দা লেন, যোড়াস ফে?, কলিকাতা । 



ধর অতি আাদিনে +ন সংকরণে ১৪১০০* পুস্তক বিক্রর হইয়া! 
ভখন ইহাই এই উপক্তাসের গ্ররই পরিচয় ও প্রশংসা! 

শক্তিশালী যশন্বী স্থলেখক “মায়াবী” প্রণেতার 
অপূর্ব"রহস্যময়ী লেখনী-প্রস্থৃত---সচিত্র 

নীনবমন। মুনবৰী 
অতীব রহস্যময় ডিটেক্টিভ উপন্যাস। 

শাঠকদিগকে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ইহ] মায়াবী, মনোয়ার 

নেই নুনিপুপ, অদ্িতী শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ অরিন ও নামজাঁদ! ছঃসাহসী 

'ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর দেবেজরিজ্রের আর একটি নূতন ঘটনা--হুতরাং 

ইহা ষেগ্রন্থকারের সেই সর্জন সমাদৃত ডিটেকৃটভ উপন্লাসের শীর্ঘস্থানীয় 

“মায়াবী ও “মনোরঘা” উপন্তাসের স্থান চিত্বাকর্ধক হইবে, তদ্ধিহছে 

দন্োহুৎনাই। পাঠকালে দাহাতে শেষ ৃটা প্যান্ত পাঠকের কাগ্রহ 

কহশঃ বদ্ধিত হয, এইরূপ রহন্ত-্যষ্িতে গ্রন্থকার বিশেষ সিদ্ধহত্ত ; তিনি 

র্ঠন্ত রহস্তাবরণের মদ্যে হত্যাকারীকে এক্সপভাবে প্রচ্ছনজ রাখেন হেঃ 

পাঠক যতই নিপুণ হউক না কেন, যতক্ষণ গ্রন্থকার নিজের শ্যোগম্ত 

লহয়ে শ্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক অঙ্গুলি নির্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাইয়। রিডে- 

ছেন, ভৎপূর্ব্বে কেহ কিছুতেই প্রকৃত হত্যাকারীর স্বন্ধে হত্যাপরাধ চাপা" 

ইতে পারিবেন না অনুলিক সন্দেহের বশে পরিচ্ছেদ্বের পর পরিচ্ছেহে 

কেৰল বিভিন্ন পথেই চালিত হইবেন? এবং ঘটনার পর ঘটনা হতই নিবিড় 

হুইয়। উঠিবে,পাঠকের হৃদ তই সংশদান্ধকারে আচ্ছ হ₹ইচে থাকিবে । 

ইহাতে এমন একটিও পরিচ্ছেদ সন্বিবেশিত হয় নাই, ধাহাতে একটা" 

নাঁএকট। অতিস্তিতপ্ব ভবে অথবা কোন মকপ্রদ তটনার বিচিন্রবিকাশে 

পাঠকের বিদ্বদ-তন্ম রত] ক্রমশঃ ব্ধিত না হয়; এবং যতই অনুধাবন কর! 

ধায়, প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রহস্ নিবিড় হইতে নিবিড়ভর 

ছুইতে থাকে-গ্স্থকারের রহস্-ষ্টির যখন জাশ্চধ কৌশল, রহস্ক- 

ভেদেরও আবার তেদনি কি অপূর্ব ক্রমবিকাশ ! পড়ন--পড়িছা মুস্ 

দুউন। ৩০৬ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ, চিত্রপরিশোতিভ, রমা বীধান, মূল্য ১৪০ মাজ। 
হভন। ৩০৬ পৃচী শা ইীটীীি 

সান বাদাস2-৭নং শিবককৃক। &| লেন, যোড়ান কোঃ কলিকাত|।, 



পরিমল ৮* | নরাধম 

জীবন্ম ত-রহুস্তয ১।* | কালসপ্পাঁ ্ 

হত্যাকারী কে ?1. (সম্পাদিত) 
নীলবসনা সুন্দরী ১* : ভীবণ প্রতিশোধ ১, 
গোবিন্দরাম ১৮, | ভীষণ প্রতিহিংসা, 

রহস্য-বিপ্রব ১॥৭ শোণিত-তর্পণ ১০. 

"বিভীষিকা ৮** | রঘু ডাকাত ১». 
-পালন ১* | মৃত্যুরঙ্িণী 8৮ 

বিষম বৈসূচন ১* | হরতনের নওলা ১ 
ছয় পরাজয় ১ সতী-সীমস্তিনী ১৫. 

] 

হুত্যা-রহন্য ১৮*] স্থহাসিনী দশ 
ব্জ-লাহিত্যে গ্রন্থকারের এই সকল উপন্যাসের কতদূর প্রভাব, তাহা 

কাহারও অবিদিত নাই । সংক্করণের পর সংস্করণ হইতেছে, লক্ষাধিক বিক্রয় 
হইয়াছে--এখনও প্রত্যহ রাশি রাশি বিক্রয়! হিন্দী, উদ, তামিল, 
তেলেগু, কেনেরসী, মারানী,গুজরাটী, সিংহলিস্, ইংরাজী প্রভৃতি বহুবিধ সভ্য 
গ্চাবায় অন্থবাদিত হইয়াছে, সর্বত্র প্রশংসিত । ছাপা কাগজ কালি উতৎ্$ষ্ঠ 1, 
ঞ্ঠ”সকল পুত্তকেই অনেক মনোরম ছবিস্তরম্য বাধান হর 

_ সপাল ব্রাহান-নং, শিব ধা লেন, যোদ্ধা কো, কলিকাভ| ॥€ 
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হরে. ৮২ অংবজ্বন্দ। : 

|| এন ২ যেসকল জদয়গ্রাহী ||. 

| ৮০ -লাম্সজজক 

| স্বস্ব্হদেন্ইিন (লাবিতী) 
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